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 الكتاب: المصابيح في السيرة

المؤلف: السيد العبلمة المسند أبو العباس الحسني، أحمد بن إبراىيم بن 
 ىػ353الحسن بن إبراىيم المتوفى سنة 

 المصابيح
 لئلماـ

 ليو السبلـالسيد أبو العباس أحمد بن إبراىيم ع
 ىػ 353
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 شكر وتقدير
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(( وفي لفظ عن 

أبي سعيد الخدري ))من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل(( وفي لفظ: ))ال يشكر اهلل من ال 
 يشكر الناس((.

 وقاؿ كلثـو بن عمر العتابي في أبيات لو:
 لو كاف يستغني عن الشكر سيٌد .... لعزة ملك أو علو مكافِ ف

 لما أمر اهلل العباد بشكره .... فقاؿ اشكروا لي أيها الثقبلفِ 
 وقاؿ آخر:

 فمن شكر المعروؼ يوماً فقد أتى .... أخا العرؼ من حسن المكافاة من علِ 
ي إلى الوالد العبلمة وانطبلقاً من كل ذلك أتقدـ بخالص شكري، وفائق تقديري، وجميل عرفان

شيخ اإلسبلـ ومجتهد العصر باليمن الميموف: مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي على 
ما تفضل بو من التقديم والتعريف بالكتاب ومؤلفو، سائبلً اهلل عز وجل أف يجعل ذلك في ميزاف 

 .حسناتو، وأف ينفع بعلومو األناـ، وأف يغفر لو ولوالديو وللمؤمنين. آمين
وىو أيضاً للوالد : العبلمة عبد الرحمن بن حسين شايم، والعبلمة محمد بن صبلح الهادي، 



ولؤلساتذة محمد بن محمد فليتو، وعلي بن مجد الدين بن محمد المؤيدي، وعبد الرحمن بن 
محمد شمس الدين، وإبراىيم وإسماعيل ابني مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، 

بلة الكتاب وتصحيح النص من األخطاء المطبعية، كل ذلك قبل الدراستو والذين قاموا بمقا
 والتحقيق، فجزاىم اهلل عني خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزاف حسناتهم.

 عبد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الحوثي
 وفقو اهلل تعالى آمين
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 تقديم شيخ اإلسبلـ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي.
َنا الحمد هلل  المنزؿ في أفصح بياف وأوحح برىاف: نَنْحُن نَػُقص  َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحيػْ

[، والصبلة والسبلـ على إماـ المرسلين وخاتم النبيين رحمتو 3ِإلَْيَك َىَذا اْلُقْرآَفن]يوسف: 
حمد بن عبد اهلل للعالمين، وحجتو على الخلق أجمعين، أبي القاسم رسوؿ اهلل وصفوة اهلل، م

بن عبد المطلب بن ىاشم، وعلى آلو عترتو الذين اختصهم بالصبلة عليهم معو في الصبلة 
وحـر عليهم كما حـر عليو الزكاة، وجعل أجر رسالتو المودة لذي قرباه، وأذىب عنهم الرجس 

وب التمسك وطهرىم تطهيرًا، وأبانهم تبياناً واححاً منيرًا حين مد عليهم كساءه، وقرنهم في وج
 بهم في خبر الثقلين المعلـو بكتاب اهلل:

 والقوؿ والقرآف فاعرؼ قدرىم .... ثقبلف للثقلين نص محمد
 ولهم فضائل لست أحصي عدىا .... من راـ عد الشهب لم تتعدد

ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء واهلل واسع عليهم، ورحواف اهلل على صحابتو األبرار من 
 والتابعين لهم بإحساف إلى يـو الدين وبعد:المهاجرين واألنصار 

فهذا كتاب المصابيح للسيد اإلماـ أبي العباس أحمد بن إبراىيم بن الحسن بن إبراىيم بن 
 اإلماـ محمد بن سليماف بن داوود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

إماـ المعقوؿ العالم الحافظ الحجة شيخ األئمة، ووارث الحكمة، رباني آؿ الرسوؿ، و 
والمنقوؿ، مؤلف النصوص، وشارح المنتخب واألحكاـ، وقد بلغ في كتابو المصابيح إلى اإلماـ 
يحيى بن زيد بن علي عليهم السبلـ ، وعاقو نزوؿ الحماـ عن بلوغ المراـ، وقد كاف رسم فيها 

وفق ترتيبو أسماء األئمة الذين أراد ذكرىم إلى الناصر الحسن بن علي األطروش، فأتمها على 
 تلميذه الشيخ العبلمة علي بن ببلؿ.
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وىذا السيد اإلماـ أبو العباس ىو الذي ُأخذت عنو علـو آؿ محمد، وأخذ ىو واإلماـ المؤيد 
باهلل واإلماـ أبو طالب عن اإلماـ الهادي عماد اإلسبلـ ناشر علـو آبائو الكراـ في الجيل 

إلماـ المرتضى لدين اهلل محمد بن اإلماـ الهادي إلى والديلم وسائر جهات العجم يحيى بن ا
الحق يحيى بن الحسين بن القاسم، وأخذ يحيى بن المرتضى عن عمو الناصر عن والده 

 الهادي إلى الحق، وىذه إحدى الطرؽ عن الهادي.
 والثانية عن اإلماـ المرتضى عن أبيو يرويها اإلماـ أحمد بن سليماف بسنده إلى المرتضى.

الثة يرويها أبو العباس الحسني عن السيد اإلماـ المعمر المعاصر للهادي والناصر الراوي والث
عنهما علي بن العباس بن إبراىيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 

 الحسن السبط عليهم السبلـ ، عن اإلماـ الهادي إلى الحق.
عباس، وىو شيخ المؤيد باهلل وأخيو الناطق بالحق، وقد وكثيراً ما يروي المؤيد باهلل عن أبي ال

 يطلق أنو خاؿ اإلمامين، ولعلو من األـ أو الرحاعة، فإف أمهما من ولد الحسين وىو حسني.
 توفي عليو السبلـ سنة ثبلث وخمسين وثبلثمائو.

العبلمة  ونظراً ألىمية الكتاب فقد تهيأ طبعو ليعم نفعو إف شاء اهلل تعالى، وقد أذنت للولد
 -حرسو اهلل تعالى وتواله -األوحد فخر الدين واإلسبلـ عبد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الحوثي 

بدراسة وتحقيق الكتاب، كما أجزتو أف يرويو عني وجميع ما صح لو عني من مروياتنا ومؤلفاتنا 
 حسب ما حررتو في الجامعة المهمة ولوامع األنوار وشرح الزلف من رواية ودراية.
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وقد جمعت بحمد اهلل في كتاب التحف شرح الزلف من األئمة، وتحقيق أنسابهم، واستكماؿ 
عدد القائمين من أىل البيت في الحرمين، والعراؽ، واليمن، والجيل، والديلم، وسائر أقطار 

ة، ما األرض، ولمعاً من أخبارىم، وطرفاً من كراماتهم، ومؤلفاتهم، وأوالدىم، وأعياف علماء األم
ال يوجد في غيرىا من الكتب المطوالت والمختصرات، وقد قصدنا التقرب إلى اهلل بتحصيل 

الممكن من الفوائد المهمة، وبياف أحواؿ ىؤالء األئمة، والقياـ ببعض واجب حقوقهم، 
واإلنتفاع لمن وقف عليها من صالح المؤمنين كثر اهلل سوادىم، وقد وقع التثبت والتحري 

 ر في تدريج األسماء الشريفة، وأخذىا من كتب أىل البيت الصحيحة.وإمعاف النظ
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 ال معرفة للعلم وأبوابو إال بالكشف عن حملتو وأربابو
واعلم أيها األخ وفقنا اهلل، وإياؾ أنو قد تساىل أىل ىذا العصر، واغفلوا البحث والنظر، ولم 

حملتو وأربابو، وأنو لوال معرفة اآلثار التي يعلموا أنو ال معرفة للعلم وأبوابو إال بالكشف عن 
أنفق فيها العلماء األعبلـ نفائس األعمار لما تميز لنا الموحد من الملحد، وال الصادؽ من 

الكاذب، ولما عرؼ حملة السنة الشريفة رفع اهلل أحكامها، وأنار أعبلمها، وال نسدت على 
لم دين فانظروا من تأخذوف دينكم عنو، فؤلجل المكلف أبواب دينو التي كلفو اهلل معرفتها، والع

ىذا وجب البحث، وال يكفيك أف تعرؼ مثبلً الباقر والصادؽ، وزيد بن علي، والهادي، 
والناصر، واألئمة األربعة وأمثالهم الذين عرفانهم كالشمس، الشك فيو وال لبس فيو، بل ال بد 

والبحث عن إجماعاتهم التباع  من معرفة سائر األئمة والمقتصدين، والمتحملين للعلم،
سبيلهم، وسلوؾ نهجهم، ومعرفة أرباب العدالة، وحدىا من النقلة، سواء كنت ترى سلب 

 األىلية أو مظنة التهمة.
فإف قلت كما قاؿ اإلماـ المهدي أحمد بن يحيى المرتضى: اإلرساؿ أسقطو، وإنكار قبولهم 

 إياه سفسطو؟
 بد من معرفة المرسل، وحفظو وثقتو، وكونو ال يرسل إال قيل لو: ذاؾ فيما كاف مرسبًل، لكن ال

عن عدؿ، مع اتفاؽ المذىب في العدالة، وال طريق لمن جهل ىذا الفن إلى ذلك، وال إلى 
معرفة نزوؿ األحكاـ، وأسباب النزوؿ، وما يتعلق بهما من التمييز بين الناسخ والمنسوخ، 

م يكن أكثر الخبلؼ في االجتهاديات إال والخاص والعاـ، وغير ذلك من طرؽ األحكاـ، فل
 لهذا.

وقد تكلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ في أحواؿ الروايات، والرواة، بما 
 يرشد األمة إلى سبيل النجاة.

أما اإلرساؿ فمذىب أىل البيت ومن تابعهم أنو إذا صح لهم الحديث ووثقوا بطرقو أرسلوه في  
 ي المؤلفات المختصرات.كثير من الروايات ف
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قاؿ اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة في سياؽ المراسيل بعد أف فصل أقساـ الخبر: 
فمذىبنا أف ذلك يجوز، وال نعلم خبلفاً بين العترة عليهم السبلـ ، ومن قاؿ بقولهم، وىو 

بين من ذكرنا، إال ما مذىب أبي حنيفة، وأصحابو، ومالك، والمتكلمين، ببل خبلؼ في ذلك 



يحكي عن عيسى بن أباف، فإنو قاؿ: تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن نزؿ 
عن درجتهم لم تقبل مراسيلو إال أف يكوف إماماً إلى أف قاؿ: وخالف في ذلك الذين يتسموف 

مقالة يقضي بأنو بأصحاب الحديث، والظاىرية، وقد نسب ذلك إلى الشافعي، وتعليلو ىذه ال
 يجوز قبوؿ المراسيل، لكن ال على اإلطبلؽ.

قاؿ عليو السبلـ: الدليل على صحة ما ذىبنا إليو أف العلة التي أوجبت قبوؿ مسند الراوي ىي 
قائمة في مرسلو، وىي العدالة والضبط، إلى أف قاؿ: والذي يدؿ على صحة ما ذىبنا إليو أف 

 سيل اتفاقهم على العمل بالمسانيد.الصحابة اتفقوا على العمل بالمرا
قلت: وىذه حجة الزمة بينو وقائمة، قاؿ السيد العبلمة البدر محمد ابن إسماعيل األمير، 
المتوفى سنة اثنين وثمانين ومائة وألف، صاحب: سبل السبلـ، والروحة، والعدة، وغيرىا، 

قلت ال يضر ذلك فإنو من جواباً على السيوطي لما تكلم على رواية فيها اإلرساؿ ما لفظو: 
قسم المرسل الذي أجمع السلف على قبولو، كما ذكر العبلمة محمد بن إبراىيم الوزير، عن 

العبلمة الكبير محمد بن جرير، وقاؿ إنو إجماع السلف، ولم يظهر الخبلؼ إال بعد المائتين، 
 ذكر ذلك في شرح التحفة العلوية.
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 بهما مطابقة أوامر اهلل ونواىيو ال ثمرة ألي قوؿ وعمل ال يقصد
واعلم أيها األخ أمدنا اهلل وإياؾ بتأييده، وبصرنا بألطافو وتسديده، أف من تفكر في المبدأ 

والمعاد، ونظر بعين التحقيق إلى ما تنتهي إليو أحواؿ العباد، يعلم علماً ال ريب فيو أنو ال طائل 
امر اهلل ونواىيو، وموافقة مراده من عباده وال ثمرة ألي قوؿ وعمل ال يقصد بهما مطابقة أو 

ومراحيو، وما يضطر إليو فلو حكم الضرورة، وذلك ألف المعلـو الذي ال يتردد فيو عاقل، أنو 
ال بقاء لهذه الدار، وال لجميع ما فيها والقرار، وإنما ىي ظل زائل، وسناد مائل، وغرور حائل، 

 وهلل القائل:
 على نقصاف ىمتو دليلمنافسة الفتى فيما يزوؿ .... 

 ومختار القليل أقل منو .... وكل فوائد الدنيا قليل
 فكيف وبعد ذلك دار غير ىذا الدار:

 تفنى اللذاذة ممن ناؿ بغيتو .... من الحراـ ويبقى اإلثم والعار
 تبقى مغبة سوء في عواقبها .... ال خير في لذة من بعدىا النار

ذر ربنا الذي أحاط بكل شيء علماً، نحو قولو تعالى: نِإفَّ ولن يعبر عنها معبر أبلغ مما عبر وح



نْػَيا َوال يَػُغرَّنَُّكْم بِاللَِّو اْلَغُروُرن]لقماف:  [ ولوال ما أراد اهلل 33َوْعَد اللَِّو َحقٌّ َفبل تَػُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الد 
يب وال يعاقب على بها من إقامة حجتو، وإبانة حكمتو لقضائو العدؿ وحكمو الفصل أف ال يث

مجرد العلم منو سبحانو، وإنما يجازي جل وعبل على األعماؿ بعد التمكين، واالختيار، 
 [.40واإلعذار، واإلنذار، قاؿ تعالى: ناْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌرن]فصلت:
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ٍة َأْمَشاٍج نَػْبَتِليِو َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًرا، ِإنَّا َىَديْػَناُه وقاؿ تعالى: نِإنَّا َخَلْقَنا اإِلنَساَف ِمْن نُْطفَ 
[، نَونَػْفٍس َوَما َسوَّاَىا، فَأَْلَهَمَها ُفُجوَرَىا 3، 2السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًان]الدىر:

ألجل ىذا مثل لهم أمره تعالى [ و 10[، نَوَىَديْػَناُه النَّْجَدْيِنن]البلد:8، 7َوتَػْقَواَىان]الشمس:
باالبتبلء، واالختبار، وىو العليم الخبير، قاؿ تعالى: نتَػَباَرَؾ الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُىَو َعَلى ُكلِّ 

ُلوَُكْم َأي ُكْم َأْحَسُن َعَمبلً َوُىَو اْلَعزِيُز  َشْيٍء َقِديٌر، الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيبػْ
[، لوال ما قضتو الحكمة الربانية لكاف إيجادىا وجميع ما فيها والحاؿ 2، 1ُفورن]الملك:اْلغَ 

ىذه عبثاً ولعباً، وعناء على أىلها وتعباً، ولهذا قاؿ جل سلطانو، وتعالى عن كل شأف شأنو: 
َنا الَ تُػْرَجُعوَفن]ال [، فتعالى اهلل الملك 115مؤمنوف: نَأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإلَيػْ

نَػُهَما الِعِبيَن، َلْو َأرَْدنَا  الحق ال إلو إال ىو رب العرش الكريم: نَوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ
ْقَنا السََّماَواِت [، نَوَما َخلَ 17، 16َأْف نَػتَِّخَذ َلْهًوا التََّخْذنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِإْف ُكنَّا فَاِعِليَنن]األنبياء:

ُهَما الِعِبيَن، َما َخَلْقَناُىَما ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم الَ يَػْعَلُموَفن]الدخاف: نػَ ، 38َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ
[ ولكنو جل شأنو وعبل على كل سلطاف سلطانو رتب عليها دارين دائمين، ال زواؿ لهما وال 39

ما وال ارتفاع، إما نعيماً وملكاً ال يبلى، وإما عذاباً وحميماً ال يفنى، انقطاع، وال نفاذ لما فيه
نعوذ برحمتو من عذابو، ونرجوه بمغفرتو حسن ثوابو، فيحق واهلل المعبود بكل عاقل أف يرتاد 
لنفسو طريق النجاة، ويجتنب كل ما يقطعو عما أراده بو مواله، وإذا نظر علم أف الضبلؿ لم 

 ، واألمميكن في ىذه األمة
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الخالية إال من طريق اتباع الهوى، وىو األصل في اإلعراض عن الحق، والركوف إلى الدنيا، 
ومجانبة اإلنصاؼ، ومطاوعة الكبراء، واألسبلؼ، قاؿ اهلل تعالى لرسولو داود صلوات اهلل عليو: 

وقاؿ تعالى: نفَِإْف َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك [، 26نَوالَ تَػتَِّبِع اْلَهَوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّون]ص: 



َو ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ فَاْعَلْم َأنََّما يَػتَِّبُعوَف َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَحل  ِممَِّن اتػََّبَع َىَواُه ِبغَْيِر ُىًدى ِمَن اللَِّو ِإفَّ اللَّ 
نْػَيا، فَِإفَّ اْلَجِحيَم ِىَي اْلَمْأَوى، َوَأمَّا [، نفََأمَّا َمْن َطَغى، َوآثَػَر اْلَحيَ 50الظَّاِلِميَنن]القصص: اَة الد 

ـَ رَبِِّو َونَػَهى النػَّْفَس َعِن اْلَهَوى، فَِإفَّ اْلَجنََّة ِىَي اْلَمْأَوىن]النازعات:  [.41-37َمْن َخاَؼ َمَقا
َك ِمْن ِعْلٍم ِإْف ُىْم ِإالّ وقاؿ جل اسمو: نَوقَاُلوا َلْو َشاَء الرَّْحمُن َما َعَبْدنَاُىْم َما َلُهْم ِبَذلِ 

َناُىْم ِكَتابًا ِمْن قَػْبِلِو فَػُهْم ِبِو ُمْسَتْمِسُكوَف، َبْل قَاُلوا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا عَ  ـْ آتَػيػْ َلى ُأمٍَّة َوِإنَّا َيْخُرُصوَف، َأ
 [.22-20َعَلى آثَاِرِىْم ُمْهَتُدوَفن]الزخرؼ:
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يرتض لعباده كما علمت إال ديناً قويماً، وصراطاً مستقيماً، وسبيبًل  واعلم أف اهلل جل جبللو لم
واحداً وطريقاً قاسطاً، وكفى بقولو عز وجل: نَوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوالَ تَػتَِّبُعوا 

[، ونهى أشد 153تَػتػَُّقوَفن]األنعاـ:  الس ُبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكمْ 
النهي عن التفرؽ بهذه اآلية، وأمثالها من الكتاب العزيز، وعن القوؿ عليو سبحانو بغير علم، 

َنا ِإلَْيَك  يِن َما َوصَّى ِبِو نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيػْ والجداؿ بالباطل، قاؿ ذو الجبلؿ: نَشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ
َنا يَن َوالَ تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِون]الشورى: َوَما َوصَّيػْ  [.13ِبِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدِّ
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 افتراؽ األمة
ىذا وقد وقع علم قطعاً وقوع االفتراؽ في الدين، وأحاديث افتراؽ األمة يصدقها الواقع، وقد 

[ قاؿ 119، 118َمْن رَِحَم رَب َك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْمن]ىود: قاؿ تعالى: نَوال يَػَزاُلوَف ُمْخَتِلِفيَن، ِإالَّ 
نجم آؿ الرسوؿ القاسم بن إبراىيم صلوات اهلل عليهم في تفسيره: قاؿ اهلل: نُمْخَتِلِفيَنن ألف 
االختبلؼ ال يزاؿ أبداً بين المحقين والمبطلين، وىو خبر من اهلل تعالى عما يكوف، وأنهم لن 

 يما يستأنفوف، فاالختبلؼ منهم وفيهم، ولذلك نسبو اهلل إليهم.يزالوا مختلفين ف
وقولو: نِإالَّ َمْن رَِحَم رَب َكن: يريد المؤمنين فإنهم في دينهم متآلفوف غير مختلفين، وقولو تبارؾ 

وتعالى: نَوِلَذِلَك َخَلَقُهْمن يقوؿ سبحانو: للُمْكنة مما يجب بو الثواب والعقاب من السيئة 
ولوال خلقو لهم كذلك وعلى ما فطرىم من ذلك لما اختلفوا في شيء، ولما نزؿ  والحسنة،

 عليهم أمر وال نهي، ولما كاف فيهم مسيء، وال محسن، وال كافر، وال مؤمن... إلخ.
وكبلـ حفيده الهادي إلى الحق مثل كبلمو عليهما السبلـ، وبمعنى ما ذكراه فسر اآلية صاحب 



في تفسيره لآليات فوجدتو كثير المبلءمة لكبلـ من سبقو من  الكشاؼ، وقد قابلت عباراتو
األئمة عليهم السبلـ ، ال سيما في تخريج اآليات القرآنية على المعاني البيانية، وأصل ذلك أنو 

معتمد على تفسير الحاكم الجشمي التهذيب، وطريقة الحاكم رحي اهلل عنو في اإلقتداء 
 مة، وىذا عارض.بمنارىم، واالىتداء بأنوارىم معلو 
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قد خاض بعض أئمتنا المتأخروف وغيرىم في تعداد الفرؽ الثبلث والسبعين، منهم: اإلماـ 
يحيى، واإلماـ المهدي عليهما السبلـ، والقرشي صاحب المنهاج، وما أحسن ما قالو إماـ 

هلل التوفيق: أما التحقيق اإلماـ عز الدين بن الحسن عليو السبلـ في المعراج ما نصو: أقوؿ وبا
تعيين الثبلث والسبعين فمما ال ينبغي أف يحاولو أحد منا إال بتوقيف، فإنو ال يمكن القطع بو 

 وبت االعتقاد. إلى قولو، وأما معرفة الفرقة الناجية فالطريق إليها حاصلة إلى آخر كبلمو.
ق  َأْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت وقد علمت أف دين اهلل ال يكوف تابعاً لؤلىواء: نَوَلِو اتػََّبَع اْلحَ 

[، نَشَرُعوا 32[، نَفَماَذا بَػْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّبَلُؿ فَأَنَّا ُتْصَرُفوَفن]يونس:71َواأَلْرُضن]المؤمنين:
يِن َما َلْم يَْأَذْف ِبِو اللَُّون]الشورى: و، [، نعم وقد صار كل فريق يدعي أف الحق مع21َلُهْم ِمَن الدِّ

 والنجاة لمن اتبعو:
 وكل يدعي وصبلً لليلى .... وليلى ال تقر لهم بوصل
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إال أف نابغة ممن ال مباالة عندىم بالدين، ومخالفة العقل، والكتاب المبين، ذىبوا إلى تصويب 
جميع الناظرين، وأغلب ىذه الفئة ليس لها مأرب إال مساعدة أىل السياسة، والتأليف 

لقد جمعوا بين الضبلالت، وقالوا بجميع الجهاالت، أما علموا أف اهلل سبحانو للمفترقين، و 
أحكم الحاكمين، وأنو يحكم ال معقب لحكمو، وأنو ال ىوادة عنده ألحد من خلقو، وأنها ال 
تزيد طاعتهم واجتماعهم في ملكو، وال ينقص تفرقهم وعصيانهم من سلطانو: نيَاَأيػ َها النَّاُس 

[، وقد خاطب سيد رسلو صلى اهلل 15َقَراُء ِإَلى اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلغَِني  اْلَحِميُدن]فاطر:َأنْػُتُم اْلفُ 
عليو وآلو وسلم بقولو عز وجل: نفَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوالَ َتْطَغْوا ِإنَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف 

يَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ اَل َبِصيٌر ، َواَل تَػرَْكُنوا ِإَلى الَّذِ 
[ مع أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومن معو من أىل بدر، فتدبر 113، 112تُنَصُروَفن]ىود:



ا واعتبر إف كنت من ذوي االعتبار، فإذا أحطت علماً بذلك، وعقلت عن اهلل وعن رسولو م
ألزمك في تلك المسالك، علمت أنو يتحتم عليك عرفاف الحق واتباعو، ومواالة أىلو والكوف 

[، ومفارقة الباطل 119معهم، نيَاَأيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقيَنن]التوبة:
ُهْمن]المائدة:وأتباعو، ومباينتهم نَوَمْن يَػتَػَولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو  [، نالَ َتِجُد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو 51ِمنػْ

ْم َأْو َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَواد وَف َمْن َحادَّ اللََّو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا آبَاَءُىْم َأْو َأبْػَناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَػهُ 
ا ال تَػتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُػْلُقوَف ِإلَْيِهْم [، نيَاَأيػ َها الَِّذيَن آَمُنو 22َعِشيَرتَػُهْمن]المجادلة:

 [ في آيات تتلى، وأخبار تملى، ولن تتمكن من1بِاْلَمَودَِّةن]الممتحنة:
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معرفة الحق، وأىلو إال باالعتماد على حجج اهلل الواححة، وبراىينو البينة البلئحة، التي ىدي 
، غير معرج على ىوى وال ملتفت إلى جداؿ، وال مراء، وال مباؿ بمذىب الخلق بها إلى الحق

وال محاـ عن منصب، نيَاَأيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَػوَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّو َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم 
على المتخذين أحبارىم ورىبانهم  [، وقد سمعت اهلل ينعي135َأِو اْلَواِلَدْيِن َواألَقْػَربِيَنن]النساء:

أرباباً من دوف اهلل، وما حكى من تبري بعضهم من بعض، ولعن بعضهم بعضاً، وتقطع األسباب 
عندىم رؤية العذاب، وال يروعنك احتداـ الباطل وكثرة أىلو، وال يوحشنك اىتضاـ الحق وقلة 

[، 103ْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَنن]يوسف:حزبو، فإف ربك جّل شأنو يقوؿ: نَوَما َأْكثَػُر النَّاِس َولَ 
ْرِض ُيِضل وَؾ َعْن َسِبيِل 13نَوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدي الشَُّكوُرن]سبأ: ََ [، نَوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن ِفي اأَل

 [.116اللَِّو ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف ُىْم ِإالَّ َيْخُرُصوَفن]األنعاـ:
أف الدعاوى مشتركة بين جميع الفرؽ، وكلهم يدعي أنو أولى  -لك  كما أسلفت  -واعلم 

بالحق، وأف سادتو وكبراءه أولوا الطاعة، وأىل السنة، والجماعة، ومن المعلـو أنو ال يقبل قوؿ 
 إالببرىاف كما وحح بو البياف من أدلة األلباب، ومحكم السنة والكتاب.

م نبن ما أمرنا كلو إال على اإلنصاؼ، والتسليم وقد علم اهلل تعالى وىو بكل شيئ عليم أنا ل
َها الَ تَػْبِديَل  لحكم الرب الجليل، بمقتضى الدليل: نِفْطَرَة اللَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَليػْ

:  [.30ِلَخْلِقن]الرـو
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غير  وأقوؿ: قسماً باهلل العلي الكبير، قسماً يعلم صدقو العليم الخبير أال غرض وال ىوى لنا
النزوؿ عند حكم اهلل، والوقوؼ على مقتضى أمره، وأنالو علمنا الحق في جانب أقصى الخلق 
من عربي أو عجمي أو قرشي أو حبشي لقبلناه منو، وتقبلناه عنو، ولما أنفنا من اتباعو، ولكنا 

حكم اهلل من أعوانو عليو وأتباعو، فليقل الناظر ماشاء واليراقب إال ربو، وال يخشى إال ذنبو فال
 والموعد القيامة، وإلى اهلل ترجع األمور.
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 الفرقة الناجية
ىذا وأنت أيها الناظر لدينو الناصح لنفسو، الباحث في كتاب ربو وسنة نبيو، إذا أخلصت النظر 

في الدليل، ومحضت الفكر لمعرفة السبيل، واقتفيت حجج اهلل وبيناتو، واىتديت بهدى اهلل 
مت انها لم تقم الشهادة العادلة من كتاب رب العالمين، وسنة الرسوؿ األمين، ونير آياتو، عل

بإجماع جميع المختلفين، لطائفة على التعيين، وال لفرقة معلومة من المسلمين إال ألىل بيت 
رسوؿ اهلل، وعترتو وورثتو صلوات اهلل عليو، فقد علم في حقهم ماوححت بو الحجة على ذوي 

شتهار الشمس رابعة النهار، وامتؤلت بو دواوين اإلسبلـ، وشهد بو الخاص األبصار، واشتهر ا
والعاـ من األناـ ونطقت بو ألسنة المعاندين، وأخرج اهلل بو الحق من أفواه الجاحدين، إلقامة 

َنٍة َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن  َنٍة َوِإفَّ حجتو، وإبانة محجتو، على كافة بريتو: نلِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيػِّ بَػيػِّ
 [.42اللََّو َلَسِميٌع َعِليٌمن]األنفاؿ:

ونشير بإعانة اهلل وتسديده إلى طرؼ يسير، مما سطع من ذلك الفلق النوار، واللج الزخار على 
سبيل االختصار، مع تضمن ذلك المقصد األىم حل األسئلة الواردة على االستدالؿ بخصوص 

عليهم الصبلة والسبلـ، وبعضها نذكره وإف كاف قد  آية التطهير، وبعمـو إجماع آؿ محمد
أجيب عنو، كالذي قد تكلم فيو اإلماـ الناصر األخير عبد اهلل بن الحسن في األنموذج 

الخطير، إما لبعد الجواب عن االنتواؿ، أو لزيادة التقرير في كشف اإلشكاؿ، واعلم أف الوارد 
ط بذكره، وقد قاؿ اإلماـ عز الدين بن الحسن فيهم صلوات اهلل عليهم ال نفي بحصره، وال نحي

في المعراج ناقبلً عن اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة عليو السبلـ مالفظو: قاؿ عليو 
السبلـ: وأعدؿ الشهادات شهادة الخصم لخصمو، إذ ىي الحقة باإلقرار الذي ال ينسخو 

يد الصحيحة إلى حد لم يدخل تحت تعقب إنكاره، وقد أكثرت الشيعة في رواياتها باألسان
 إمكاننا حصره في وقتنا ىذا إال أنو الجم الغفير.
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إلى أف قاؿ: وتركنا ما ترويو الشيعة بطرقها الصحيحة التي ال يمكن عالماً نقضها إال بما يقدح 
في أصوؿ اإلسبلـ الشريف، وكذلك ما اختص آباؤنا عليهم السبلـ . إلى أف قاؿ بعد ذكر 

عض كتب العامة: وفصوؿ ما تناولتو ىذه الكتب مما يختص بالعترة الطاىرة خمسة وأربعوف لب
فصبًل، تشتمل على تسعمائة وعشرين حديثاً، منها من مسند أحمد بن حنبل مائة وأربعة 
وتسعوف حديثاً، ومن صحيح البخاري تسعة وسبعوف حديثاً، ومن صحيح مسلم خمسة 

 تى تم عليو السبلـ.وتسعوف حديثاً، ثم ساؽ ذلك ح
 قلت: وهلل السيد الحافظ محمد بن إبراىيم الوزير حيث يقوؿ:

 والقـو والقرآف فاعرؼ قدرىم .... ثقبلف للثقلين نص محمد
 ولهم فضائل لست أحصي عدىا .... من راـ عد الشهب لم تتعدد

ما إف تمسكتم بو ىذا فأقوؿ وباهلل التوفيق: قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إني تارؾ فيكم 
لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهلل وعترتي((، الخبر المتواتر المروي في كتب اإلسبلـ عن بضع 

وعشرين صحابياً، منهم: أمير المؤمنين، وأبو ذر، وجابر، وحذيفة، وزيد بن أرقم، وأبو رافع، 
سلم في وىو بلفظ عترتي، وبلفظ أىل بيتي، مجمع على روايتو، وقد أخرجو أحمد، وم

صحيحو، وأبو داود، وعبد بن حميد، وغيرىم بلفظ ))وأىل بيتي أذكركم اهلل في أىل بيتي 
ثبلثاً((، وقد حاوؿ البعض معارحة ىذا الخبر بما روي مرسبًل في الموطأ، وفي المستدرؾ، من 

طريق واحدة عن أبي ىريرة بلفظ ))وسنتي(( مع أنو في المستدرؾ نفسو بلفظ: وعترتي من 
طرؽ، وعلى فرض ثبوت ىذه الرواية الشاذه فبلمعارحة، فالكتاب والسنة مؤداىما واحد، ثبلث 

ـْ َيْحُسُدوَف النَّاَس  ولذا اكتفى بذكر الكتاب والعترة في الخبر المتواتر فكيف يعرحوف عنو: نَأ
َنا آَؿ ِإبْػَراِىيَم اْلِكَتاَب  َناُىْم ُمْلًكا َعَلى َما آتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو فَػَقْد آتَػيػْ َواْلِحْكَمَة َوآتَػيػْ

 [.54َعِظيًماًن]النساء:
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وإلى آية الوالية وىي قولو عز وجل: نِإنََّما َولِي ُكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَف 
آؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم [ أجمع 55الصَّبَلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَفن]المائدة:

على نزولها في الوصي عليو السبلـ، قاؿ اإلماـ األعظم الهادي إلى الحق األقـو عليو السبلـ 
في األحكاـ في سياؽ اآلية: فكاف ذلك أمير المؤمنين دوف جميع المسلمين، وقاؿ اإلماـ أبو 

لمتواتر القاطع للعذر أف اآلية نزلت طالب عليو السبلـ في زيادات شرح األصوؿ: ومنها النقل ا



 في أمير المؤمنين عليو السبلـ.
وقاؿ اإلماـ أحمد بن سليماف عليو السبلـ: ولم يختلف الصحابة والتابعوف أنو المراد بهذه 

اآلية. وحكى اإلماـ المنصور باهلل عليو السبلـ إجماع أىل النقل على أف المراد بها الوصي، 
على ذلك اإلماـ الحسن بن بدر الدين، واألمير الحسين، واألمير وحكى إجماع أىل البيت 

 صبلح بن اإلماـ إبراىيم بن تاج الدين، واإلماـ القاسم بن محمد عليهم السبلـ وغيرىم كثير.
وروى ذلك اإلماـ المرشد باهلل عليو السبلـ عن ابن عباس من أربع طرؽ، وأتى الحاكم 

يرة في ذلك، منها: عن أمير المؤمنين عليو السبلـ، وابن الحسكاني في شواىد التنزيل بطرؽ كث
عباس، وعمار بن ياسر، وأبي ذر، وجابر بن عبد اهلل، والمقداد بن األسود، وأنس بن مالك، 

ومن التابعين: محمد بن علي، وأبي جعفر الباقر، وعطاء بن السائب، وعبد الملك بن جريج، 
أبو علي الصفار، والكنجي، وأبو الحسن علي بن ومن الرواة في نزولها فيو عليو السبلـ: 

محمد المغازلي الشافعي، وأبو إسحاؽ أحمد رزين العبدري، والنسائي، وحكى السيوطي أف 
الخطيب أخرج ذلك في المتفق والمفترؽ عن ابن عباس، وعبد الرزاؽ، وعبد بن حميد، وابن 

 مردوية، وابن جرير، وأبو الشيخ عنو.
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براني في األوسط من حديث عمار، وأخرجو الشيخ، وابن مردويو، وابن عساكر، وأخرجو الط
عن سلمة بن كهيل، وابن جرير عن مجاىد، وأخرجو أيضاً عن عتيبة بن أبي حكيم والسدي، 

وأخرج الطبراني، وابن مردويو، وأبو نعيم في المعرفة، عن أبي رافع، وتكلم صاحب الكشاؼ، 
المراد الفرد، وذكر الرواية في نزولها فيو، وكذلك الرازي في  وغيره على وجو الجمع مع أف

مفاتيح الغيب، وأبو السعود في تفسيره، وعلى الجملة األمر كما قاؿ األمير الحسين بن محمد 
 عليهما السبلـ: إجماع أىل النقل على أف المراد بها علي عليو السبلـ إالمن ال يعتد بو. انتهى.

 عليو السبلـ في الرسالة النافعة بعد أف ساؽ الروايات من كتب العامة: قاؿ اإلماـ المنصور باهلل
وتنكبنا روايات الشيعة على اتساع نطاقها، وثبوت ساقها، ليعلم المستبصر أف دليل الحق 

 واحح المنهاج، مضيء السراج. انتهى.
 وهلل القائل:

 يا من بخاتمو تصدؽ راكعاً .... إني رجوتك في القيامة شافعا
ا والمنزؿ فيو وفي أىل بيت الرسوؿ صلوات اهلل عليو وعليهم أكثر من أف يحصر، فإنهم ىذ

 مهبط الوحي، ومختلف المبلئكة، وهلل القائل:



 وبيت تقاصر عنو البيو .... ت طاؿ سناء على الفرقد
 تبيت المبلئكة من حولو .... ويصبح للوحي دار الندي

لقرآف: عبد اهلل بن العباس رحي اهلل عنهم: أنزلت فبحٍق قوؿ ابن عمو حبر األمة، وترجماف ا
 في علي ثبلثمائة آية.

وقولو أيضاً: ما نزؿ في أحد من كتاب اهلل ما نزؿ في علي كـر اهلل وجهو. وقولو أيضاً: ما أنزؿ 
 اهلل يا أيها الذين آمنوا إال وعلي أميرىا وشريفها، وكل ذلك ثابت بأسانيده بحمد اهلل تعالى.

الغدير الذي خطب بو الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم في حجة الوداع بمشهد وإلى خبر 
الجمع الكثير، والجم الغفير، وفي ذلك اليـو الذي أنزؿ اهلل تعالى فيو على األصح: ناْليَػْوـَ 

ـَ ِديًنان  [.3]المائدة:َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِحيُت َلُكُم اإِلْسبل
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قاؿ إماـ اليمن يحيى بن الحسين عليو السبلـ في األحكاـ: وفيو أنزؿ اهلل على رسولو: نيَاَأيػ َها 
َن الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َما ُأنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْف َلْم تَػْفَعْل َفَما بَػلَّْغَت ِرَسالََتُو َواللَُّو يَػْعِصُمَك مِ 

[، إلى أف قاؿ: فنزؿ تحت الدوحة مكانو وجمع الناس ثم قاؿ: ))يا أيها 67ائدة:النَّاِسن]الم
الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل. فقاؿ: اللهم اشهد، ثم قاؿ: 

اللهم اشهد، ثم قاؿ: فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم واؿ من وااله، وعاد من عاداه، 
 من نصره((. انتهى. واخذؿ من خذلو، وانصر

 وقد خطب الحجيج صلوات اهلل عليو وآلو بخطبة كبرى روى كل منها ما حفظ.
قاؿ اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة عليو السبلـ: ىذا الخبر قد بلغ حد التواتر، وليس 

 لخبر من األخبار مالو من كثرة الطرؽ، وطرقو مائة وخمس طرؽ.
هادي بن إبراىيم الوزير: من أنكر خبر الغدير فقد أنكر ما علم من وقاؿ السيد جماؿ الدين ال

الدين حرورة ؛ ألف العلم بو كالعلم بمكة وشبهها، فالمنكر سوفسطائي. وقاؿ السيد الحافظ 
 محمد بن إبراىيم الوزير: إف حديث الغدير يروى بمائة طريق وثبلث وخمسين طريقاً. انتهى.

ي من خمس وسبعين طريقاً، أفرد لو كتاباً سماه كتاب الوالية، وقد أخرجو محمد بن جرير الطبر 
وذكره الحافظ أبوالعباس بن محمد بن عقدة من مائة وخمس طرؽ، وقد ذكر ذلك ابن حجر 

 في فتح الباري.
.  -قاؿ المقبلي في األبحاث  : إف كاف ىذا معلوماً وإال فما في الدنيا معلـو مع أف حالو معلـو

 انتهى.



ر في الصواعق: رواه ثبلثوف من الصحابة، وفيو: اللهم واِؿ من وااله عاد من وقاؿ ابن حج
 عاداه واخذؿ من خذلو... إلخ.

وروى ابن حجر العسقبلني خبر الغدير عن سبعة وعشرين صحابياً، ثم قاؿ: غير الروايات 
المجملة: اثني عشر، جمع من الصحابة، وثبلثين رجبًل، وعده السيوطي من األحاديث 

 تواترة.الم
 قاؿ الذىبي بهرتني طرقو فقطعت بو.
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وقد أشار اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ في القصص الحق إلى تكرره في غير المقاـ كما 
، وإلى قوؿ الذىبي بهرتني طرقو... إلخ، بقولو بعد ذكر الصحابة:  ىومعلـو

 وكلهم عندنا عدؿ رحى ثقة .... حتم محبتو حتم توليو
 من بعده لهم .... أحداث سوء وماتوا في أثانيو إال أناساً 

 إلى قولو:
 ما قلت إال الذي قاؿ خالقنا .... في ذكره أو رسوؿ اهلل حاكيو
 فكل حادثة في الدين قد وردت .... وفتنة وامتحاف من أعاديو

 في محكم الذكروالنقل الصحيح عن الر .... سوؿ في لفظ تنصيص وتنبيو
 إلى قولو:

 ف في حج الوداع وفي .... يـو الغدير الذي أححى يثنيومن مثل ما كا
 وىو الحديث اليقين الكوف قد قطعت .... بكونو فرقة كانت توىيو

 أباف في فضلو من كاف خالقنا .... لو يوالي ومن ىذا يعاديو
وقاؿ المقبلي في اإلتحاؼ: أخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، والنسائي، عن بريدة. إلى قولو: فقاؿ 

اهلل عليو وآلو وسلم : ))يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسوؿ صلى 
اهلل، قاؿ: من كنت مواله فعلي مواله((، وبهذا الحديث، وما في معناه تحتج الشيعة على أف 
)مولى( بمعنى: أولى، ألف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم دؿ مساؽ كبلمو أنو سّواه بنفسو، 

ما كاف لمقدمة قولو: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم معنى. إلى قولو ومن أشهر ما في وإال ل
 الباب خبر غدير خم.
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وقد عزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أحمد بن حنبل، والحاكم، وابن أبي شيبو، والطبراني، 
اصم، والشيرازي، وابن وابن ماجو وابن قانع، والترمذي، والنسائي، والمقدسي، وابن أبي ع

عقدة، والبراء بن عازب، وعمر، وحبشي بن جنادة، وأبي الطفيل، وزيد بن أرقم، وجرير 
البجلي، وجندب األنصاري، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن أسيد، وأبي 
أيوب، ومالك بن الحويرث، وحبيب بن بديل، وقيس بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وابن 

وأبي ىريرة، وطلحة، وأنس، وعمرو بن مرة. إلى أف قاؿ: ال أوحح من ىذا الدليل رواية  عمر،
 وداللة على أف علياً أولى بالمؤمنين من أنفسهم، انتهى باختصار.

وخبر المنزلة الذي قاؿ فيو صلوات اهلل عليو وآلو: ))فما ترحى أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من 
 ىكذا لفظ رواية اإلماـ األعظم زيد بن علي عليهم السبلـ .موسى إال أنو ال نبي بعدي((، 

وقاؿ اإلماـ الهادي إلى الحق عليو السبلـ في األحكاـ، وفيو يقوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : 
))علي مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو ال نبي بعدي((، وفي ذلك دليل على أنو قد أوجب 

ا خبل من النبوة، وىاروف صلى اهلل عليو فقد كاف يستحق لو ما كاف يجب لهاروف مع موسى م
مقاـ موسى، وكاف شريكو في كل أمره، وكاف أولى الناس بمقامو، وفي ذلك ما يقوؿ موسى عليو 
السبلـ حين سألو ذا الجبلؿ واإلكراـ فقاؿ: نَواْجَعْل ِلي َوزِيًرا ِمْن َأْىِلي ، َىارُوَف َأِخي ، اْشُدْد 

-29َأْشرِْكُو ِفي َأْمِري، َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثيًرا، َوَنْذُكَرَؾ َكِثيًرا، ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصيًران]طو:ِبِو َأْزِري، وَ 
 [، انتهى.36[، فقاؿ سبحانو: نَقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسىن]طو:35

، قاؿ اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة عليو السبل ـ: فيو من وىو كذلك متواتر معلـو
 الكتب المشهورة عند المخالفين أربعوف إسناداً من غير رواية الشيعة وأىل البيت.
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وقاؿ الحاكم الحسكاني: ىذا حديث المنزلة الذي كاف شيخنا أبو حاـز الحافظ يقوؿ: خرجتو 
بخمسة آالؼ إسناد. ورواه في مسند أحمد بعشرة أسانيد، ومسلم من فوؽ سبع طرؽ، ورواه 

البخاري، وعلى الجملة األمر كما قاؿ اإلماـ الحجة عبد اهلل بن حمزة عليو السبلـ، والخبر 
 مما علم حرورة انتهى.

وقاؿ ابن حجر في فتح الباري: واستدؿ بحديث المنزلة على استحقاؽ علي رحي اهلل عنو 
 للخبلفة دوف من الصحابة.

ىاروف من موسى، وفيو تشبيو مبهم، بينو وقاؿ الطيبي: معنى الحديث تتصل بي نازؿ مني منزلة 
بقولو: إال أنو ال نبي بعدي، فعرؼ أف االتصاؿ المذكور بينهما ليس من جهة النبوة، بل من 



 جهة ما دونها، ىوالخبلفة... إلخ.
 وقاؿ ابن حجر المكي في شرح قوؿ صاحب الهمزية:

 ووزير ابن عمو في المعالي .... ومن األىل تسعد الوزراء
و: وقد وردت فيو بمعناىا على وجو أبلغ من لفظها، وىو قولو عليو السبلـ: ))أنت مني ما لفظ

بمنزلة ىاروف من موسى((، فإف ىذه الوزارة المستفادة من ىذا أخص من مطلق الوزارة، ومن 
ثمة أخذ منها الشيعة أنها تفيد النص أنو الخليفة بعده، وىو كذلك، ثم ذكر ما يؤيد ىذا الوزارة 

ة من أف النبي آخاه دوف غيره، وأرسلو مؤدياً لبراءة واستخلفو بمكة عند الهجرة، ثم ذكر الخاص
الوجو الذي ىوعنده مانع من النص على الخبلفة، وىو موت ىاروف في حياة موسى...إلخ. 

وىو ال يفيد ما ذكره، إذ قد ثبت االستحقاؽ، وال يبطلو موتو قبلو وذلك واحح، وكفى في الرد 
 أنو ال نبي بعدي. قولو: إال
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ومن انقاد لحكم الضرورة، وسلم لقضاء الفطرة، علم ما عنى اهلل ورسولو بهذه اآليات الربانية، 
واألخبار النبوية، وقد قرر األئمة الهداة، الدالالت فيها بما ال مزيد عليو، وقد وردت النصوص 

سلم في أمير المؤمنين وسيد المتطابقة على لساف سيد المرسلين صلى اهلل عليو وآلو و 
المسلمين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب المؤمنين، وإماـ المتقين، وأنو أخوه ووصيو ووزيره 
ووارثو، وولي كل مؤمن من بعده، وباب مدينة علمو، وعيبة علمو، ودار الحكمة، وراية الهدى، 

وآلو وسلم المنذر وىو الهادي بو ومنار اإليماف، وإماـ األولياء، وأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
يهتدي المهتدوف من بعده، وأف أذنو األذف الواعية، وأنو لو كاف من بعده نبي لكاف إياه، وأنو 

األنزع البطين، وأنو ال يجبو إال مؤمن واليبغضو إال منافق، وأنو خلق من نوره ومن شجرتو، وأنو 
، ومنجز وعده، والمقاتل على سنتو، أوؿ من آمن بو، وأوؿ من يصافحو، وأنو المؤدي دينو

والمقاتل على تأويل القرآف كما قاتل على تنزيلو، وقاتل الناكثين والقاسطين، والمارقين، وباب 
مدينة علمو، وأف الحق معو، والحق على لسانو، والقرآف معو وىو مع القرآف، وأنو المسمع لهم 

ل اهلل ومن تركو مرؽ من دين اهلل ومن صوتو، والهادي لمن اتبعو، وأف من اعتصم بو أخذ بحب
تخلف عنو محقو اهلل، ومن ترؾ واليتو أحلو اهلل، ومن أخذ بواليتو ىداه اهلل، ومن فارقو فارؽ 
الرسوؿ ومن فارقو فارؽ اهلل، وأف حربو حربو، وسلمو سلمو، وسره سره، وعلنيتو عبلنيتو، ومن 

أف طاعة علي طاعة الرسوؿ وطاعتو طاعة أحبو أحبو، ومن أبغضو أبغضو، ومن سبو فقد سبو، و 
اهلل، وأنو ال يرد عن ىدى، وال يدؿ على ردى، وباب الرسوؿ الذي يؤتى منو، والمبين لؤلمة ما 



اختلفوا فيو، وما أرسل بو وأف اهلل يثبت لسانو ويهدي قلبو، وأف من أحب أف يحيا حياة رسوؿ 
وؿ علياً وذريتو من بعده، وأنو أولهم إيماناً اهلل ويموت مماتو ويدخل الجنة التي وعده ربو فليت

 باهلل، وأوفاىم بعهد اهلل، وأقومهم بأمر اهلل،
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وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرىم بالقضية، وأعظمهم عند اهلل مزية، وأنو 
اآلخرة، أقدمهم سلماً وأعظمهم حلماً وأكثرىم علماً، وأنو سيد العرب، سيد الدنيا وسيد في 

وأنو منو بمنزلة راسو من بدنو، والرسوؿ منو وىو منو وجبريل عليو السبلـ قاؿ: وىو منهما، وال 
يؤدي عنو إال ىو أو علي، وأنو كنفسو، وأنو ورسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حجة على 

ذلو، وأف اهلل األمة يـو القيامة، وأنو إماـ البررة، وقاتل الفجرة منصور من نصره ومخذوؿ من خ
 جعلو يحب المساكين، ويرحى بهم أتباعاً ويرحوف بو إماماً.

قاؿ صلوات اهلل عليو وآلو: ))فطوبى لمن اتبعك، وصدؽ فيك، وويل لمن أبغضك، وكذب 
 عليك((.

وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم مقسماً برب ىذه البنية: ))إف ىذا وشيعتو الفائزوف يـو القيامة، 
ورسولو ويحبو اهلل ورسولو، كرَّار غير فرَّار، وأنو أحب الخلق إلى اهلل وإليو، وأف  وأنو يحب اهلل

اهلل جعل ذرية كل نبي في صلبو، وجعل ذريتو في صلب علي، وأنو يكسى إذا كسي، ويحيا إذا 
حيي، وأنو عانقو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقبل ما بين عينيو، فقاؿ العباس: أتحبو؟ قاؿ لو: 

م واهلل هلل أشد حباً لو مني((، وأنو يقدـ على اهلل وشيعتو راحين مرحيين ويقدـ عدوه ))يا ع
غضاباً مقمحين، وأف من مات على عهد رسوؿ اهلل فهو في كنز اهلل تعالى، ومن مات على عهد 

 علي فقد قضى نحبو، ومن مات يحبو بعد موتو ختم اهلل لو باألمن واإليماف.
ة من بحار، ولمعة من أنوار، مما نقلتو األمة عمن ال ينطق عن فهذه قطرة من أمطار، ومج

الهوى إف ىو إال وحي يوحى، ولكل واحدة منها طرؽ وشواىد يضيق البحث عنها، وقد رواىا 
 الولي والعدو، والحق ما شهدت بو األعداء.
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امة لما بهرىم ما وقد أخرج اهلل من بين الكاتمين ما مؤل الخافقين، وقد قاؿ حفاظ محدثي الع
رووه كأحمد بن حنبل، وإسماعيل القاحي، والنسائي، والنيسابوري: ما جاء ألحد من الفضائل 



ما جاء لعلي، ولم يرد في حق أحد من الصحابة ما ورد فيو، رواه عنهم الحافظ ابن حجر في 
لصحابة ( بمعناه ولفظو في الجزء السابع: لم يرد في حق أحد من ا71فتح الباري في صفحة)

 باألسانيد الجياد أكثر مما جاء لعلي... إلخ.
(: وقد روينا عن اإلماـ أحمد بن حنبل قاؿ: ما بلغنا عن أحد من 74وقاؿ في صفحة )

 الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب.
وقاؿ البيهقي في سياؽ الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم: وأما أف علي بن أبي طالب كاف يجهر 

فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدى في دينو بعلي بن أبي طالب كاف على الحق، والدليل  بالتسمية
على قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))اللهم أدر الحق معو حيث دار((، وقاؿ: ))من اتخذ 

علياً إماماً لدينو فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينو ونفسو((، ومثل كبلمو بلفظو قالو الرازي 
 تيح الغيب.في مفا

وروى ابن الجوزي في تاريخو أف اإلماـ أحمد بن حنبل قاؿ: إف علياً لم تزنو الخبلفة ولكنو 
زانها...إلخ، وقاؿ في شرح النهج: واعلم أف أمير المؤمنين لو فخر بنفسو وبالغ في تعديد 

كافة لم مناقبو وفضائلو بفصاحتو التي آتاه اهلل إياىا، واختصو بها، وساعدتو فصحاء العرب  
يبلغوا معشار ما نطق بو الرسوؿ الصادؽ صلى اهلل عليو وآلو وسلم في أمره، ولست أعني 

بذلك األخبار العامة الشائعة كخبر الغدير، والمنزلة، وقصة براءة، وخبر المناجاة، وقصة خيبر، 
مة وخبر الدار بمكة في ابتداء الدعوة، ونحو ذلك، بل األخبار الخاصة التي رواىا فيو أئ

 الحديث. انتهى.
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والوارد فيو عن اهلل ورسولو منو ما يفيد الوالية، واإلمامة، ومنو ما يفيد الوصاية، كما أخرج ذلك 
علماء األمة، وقد ألف القاحي محمد الشوكاني كتاباً في إثبات الوصاية )العقد الثمين(، وغيره، 

حبل اهلل، والتـز بكتاب اهلل وسنة رسولو ومنو ما يفيد أف الحق معو جعلنا اهلل ممن اعتصم ب
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم في كل قوؿ وعمل.

ومن حجج اهلل المنيرة فيو وفي العترة المطهرة من اآليات الكريمة: آية المباىلة، وىي قولو 
ُع َأبْػَناَءنَا َوَأبْػَناءَُكْم َوِنَساَءنَا تعالى: نَفَمْن َحاجََّك ِفيِو ِمْن بَػْعِد َما َجاَءَؾ ِمَن اْلِعْلِم فَػُقْل تَػَعاَلْوا َندْ 

[، وقد 61َوِنَساءَُكْم َوَأنْػُفَسَنا َوَأنْػُفَسُكْم ُثمَّ نَػْبَتِهْل فَػَنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّو َعَلى اْلَكاِذبِيَنن]آؿ عمراف: 
لياً أجمعت األمة على أنو لم يدع غير الوصي وابنيو وفاطمة صلوات اهلل عليهم، فقد جعل اهلل ع
نفس الرسوؿ بنص القرآف، والحسنين ولدي نبيئو بمحكم الفرقاف، وحكم ذريتهم حكمهم، 



ُهْم ُذرِّيػَّتُػُهْم بِِإيَماٍف َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّيػَّتَػُهْمن]الطور: ْرَحاـِ 21نَوالَِّذيَن آَمُنوا َواتػَّبَػَعتػْ ََ [، نَوُأْوُلوا اأَل
[، وأباف اهلل تعالى فضلهم على كافة البرية، إذ خصهم 75بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبػَْعٍضن]األنفاؿ:

 سبحانو من بين أىل األرض ذات الطوؿ والعرض.
قاؿ اإلماـ المنصور باهلل عليو السبلـ في ىذا الموحع: فكيف يجوز لنفس أف تتقدـ على نفس 

ْرِض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى أف قاؿ: نوََكأَيِّْن ِمْن آيٍَة ِفي السَّ  ََ َماَواِت َواأَل
َها ُمْعِرُحوَفن]يوسف: َها َوُىْم َعنػْ [، نَوَما يَػْعِقُلَها ِإالَّ 105َيُمر وَف َعَليػْ

 [. انتهى.43اْلَعاِلُموَفن]العنكبوت:

(1/28) 

 

وممن روى حديث المباىلة فيهم: الحسن، والشعبي، والزمخشري، والبيضاوي، والرازي، 
ة مارواه الحاكم في المستدرؾ عن عامر بن سعد وقاؿ: حديث وأبوالسعود، ومن ألفاظ الرواي

صحيح، لما نزؿ قولو تعالى: نُقْل تَػَعاَلْوا َندُْع َأبْػَناَءنَا...ن إلخ، دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم علياً وفاطمة، وحسناً وحسيناً، وقاؿ: ))اللهم ىؤالء أىلي((، وأخرجو مسلم في 

ل عن غير واحد من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، صحيحو، وأحمد بن حنب
 والتابعين.

وقاؿ الحاكم أبوالقاسم في حديثو عن عامر قاؿ: لما نزؿ قولو تعالى: نقل تعالو...نإلخ رواه 
مسلم والترمذي قاؿ في الكشاؼ: وقدمهم في الذكر على النفس لينبو على لطف مكانهم 

م مقدموف على األنفس مفدوف بها وفيو دليل ال شيء أقوى منو على وقرب منزلتهم وليؤذف بأنه
فضل أصحاب الكساء عليهم السبلـ ، وفيو برىاف واحح على صحة نبؤة النبي صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم والبحث مستوفى في لوامع األنوار.
يات الكريمة نعم، ونطوي الكبلـ في آية االصطفاء، وآية المودة، وآية السؤاؿ، وغيرىن من اآل

الخاصة، والعامة، ونخص بالبحث كما أشرنا سابقاً آية التطهير، وما يتبعها، وىي قولو عز 
ْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًران]األحزاب: [، 33وجل: نِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلبػَ

حة بقصرىا عليهم، وحصرىا فيهم، وإخراج من وأخبار الكساء المعلومة بنقل فرؽ األمة مصر 
 يتوىم دخولو في مسمى أىل البيت بأوحح بياف، وأصرح برىاف.
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أما طريق روايتها فنذكر طرفاً نافعاً من الرواة المرجوع إليهم عند األمة، منهم: اإلماـ الناصر 
حمد بن منصور المرادي، للحق الحسن بن علي، واإلماـ أبو طالب، واإلماـ المرشد باهلل، وم

ومحمد بن سليماف الكوفي، وصاحب المحيط باإلمامة علي بن الحسين، والحاكم الجشمي، 
والحاكم الحسكاني، وابن أبي شيبة، وابن عقدة، وابن المغازلي، وغيرىم بأسانيدىم، ومالك بن 

والدارقطني، أنس، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وإسحاؽ بن راىويو، ومسلم وأبو داود، والترمذي 
والثعلبي، والواحدي، والحاكم، والطحاوي، وأبو يعلى، وأبو الشيخ، والطبراني، والبيهقي، وعبد 

بن حميد، ومطين، وابن أبي داود، وابن أبي حاتم، وابن جرير، وابن خزيمة وابن عساكر وابن 
صاحب  مردويو وابن المنذر وابن منيع وابن النجار والشيخ محب الدين الطبري الشافعي

 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، والبغوي وغيرىم.
والمروي عنهم من الصحابة: أمير المؤمنين والحسن السبط، وفاطمة الزىراء عليهم السبلـ ، 

وعبد اهلل بن العباس، وعبد اهلل بن جعفر، وجابر بن عبد اهلل، وأـ المؤمنين أـ سلمة، وابنها عمر 
راء بن عازب، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي بن أبي سلمة، وعائشة، والب

وقاص بطرؽ تضيق عنها األسفار، والتستوعبها إال المؤلفات الكبار، وىي متطابقة على معنى 
واحد، من جمع األربعة علي والزىراء والحسنين مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، 

وفي بعضها  -ليو وآلو وسلم : ))اللهم ىؤالء أىل بيتي وتجليلهم بالكساء قائبلً صلى اهلل ع
وعترتي، وفيو: أىلي، وأىل بيتي. وفيو: أىل بيتي وخاصتي، ونحوىا مما ال يخرج عن ىذا 

فأذىب عنهم الرجس وطهرىم تطهيرًا((، وفي بعضها: وفي البيت جبريل وميكائيل  -المعنى 
 صلوات اهلل عليهما.
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قوع ذلك، وتكرر نزوؿ اآلية في مقامات عديدة، ومدد مديدة، بل لم يزؿ والرويات مفيدة لو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم يكرر تبلوتها عليهم ودعاءىم بها أشهراً كثيرة، وفي بعضها: ثمانية 

عشر شهرًا، بياناً لكونهم أىل بيتو قائبلً صلى اهلل عليو وآلو وسلم : الصبلة يا أىل البيت إنما 
 اآلية.يريد اهلل...

مؤكداً بالحصر والقصر مبالغة بػ)إنما( حتى كأنو تعالى ال يريد شيئاً  -وقد أخبر اهلل جل جبللو 
بإذىاب الرجس عنهم، وتطهيرىم تطهيراً تاماً، فأفاد العصمة في االعتقاد واألقواؿ،  -سواه 

 واألفعاؿ ألف ما يتنزه منو غير ذلك ليس بمراد قطعاً.
 وع اإلرادة وقوع المراد.فإف قيل: ال يلـز من وق
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قلنا: إدارتو تعالى ال تخلو إما أف تتعلق بأفعاؿ عباده أو بأفعالو، إف كاف األوؿ فمسلم عدـ 
المبلزمة، ألنو لم يردىا منهم إال على سبيل االختيار، وقد بنى أمره تعالى على االبتبلء، فهي 

وإف كاف الثاني وىو تعلقها بأفعالو تعالى واقفة على وجود دواعيهم وانتفاء صوارفهم حرورة، 
فبل محالة من وقوع المراد إذ ال صارؼ حينئٍذ إال ما اهلل منزه عنو من العجز والبداء، تعالى اهلل 

[، نفَػعَّاٌؿ ِلَما 82سبحانو: نِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُفن]يس:
[، وقد أسند الفعلين عزوجل إليو في قولو ليذىب ويطهر صريحاً حقيقة، كما 107يُرِيُدن]ىود:

[، نيُرِيُد 26في قولو تعالى: نيُرِيُد اللَُّو لُِيبَػيَِّن َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْمن]النساء:
[، فكل ىذه قد 185ُم اْلُيْسَرن]البقرة:[، نيُرِيُد اللَُّو ِبكُ 28اللَُّو َأْف ُيَخفَِّف َعْنُكْمن]النساء:

أرادىا تعالى وىي واقعة، بخبلؼ ما أراد وىو موقوؼ على االختيار، كقولو تعالى: نَواللَُّو يُرِيُد 
بفعل  -وىي واقفة على اختيارىم  -[، فقد أراد التوبة عليهم 27َأْف يَػُتوَب َعَلْيُكْمن]النساء:

ْوبَُة َعَلى اللَِّو لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف الس وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ يَػُتوبُوَف ِمْن التوبة قطعاً، عقبلً وسمعاً: نِإنَّ  َما التػَّ
 [.82[، نَوِإنِّي َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن...ناآلية]طو:17َقرِيٍبن]النساء:

 فإف قيل: إذا كاف اإلذىاب والتطهير فعلو عز وجل لـز الجبر وارتفاع التكليف.
ليس فعلو في ذلك إال األلطاؼ والتوفيق، وعلى الجملة ىي على معنى العصمة في قلنا: 

األنبياء صلوات اهلل عليهم، وجماعة األمة، فما قيل فيها قيل فيها، وكل على أصلو، فظهر بهذا 
انحبلؿ ما ذكره الشيخ ابن تيمية في منهاجو، وتبعو على ذلك محمد بن إسماعيل األمير، 

 د كبلمو: قلت وىذا البحث الـز على قواعد االعتزاؿ ببل ريب. انتهى.حيث قاؿ بعد إيرا
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التي ىي الجنس المعرؼ بالبلـ في الرجس الذي ىو ما  -ىذا وقد علم من صيغة العمـو 
إذىاب جميع ما يتنزه عنو،  -يستقبح ويستخبث، ومن التطهير المؤكد المطلق عن المتعلق 

الدليل: نَواللَُّو يَػُقوُؿ اْلَحقَّ َوُىَو يَػْهِدي  فثبت بذلك العصمة على مقتضى
 [.4السَِّبيَلن]األحزاب:

فإف قيل: يدخل في مسمى أىل البيت غيرىم من أىل بيت السكنى، وأىل بيت النسب، 
 وأيضاً اآلية واقعة في سياؽ ذكر الزوجات، فالمقاـ يقتضي أف يكن مرادات.

للمراد، سواء كانت صارفة من الحقيقة إلى المجاز أو  قلنا: األحاديث المتواترة القاطعة معينة



من معينة للمقصود من معاني المشترؾ، وسواء كاف باعتبار وحع لغوي أو شرعي، وأما السياؽ 
فالسياؽ في األصل ذكره الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، وما ذكرف إال من أجلو، فبل بعد 

ف تعالى تحويل الخطاب، بتذكير الضمير ببل في توسيط من ىو أخص منهن وأقرب، وقد أبا
ارتياب، واآلية كبلـ مستقل ال يحتاج إلى ما قبلو وال ما بعده، وبعد ىذا كلو فداللة السياؽ 

، وىي دالة على تعيينهم، وقصرىا  ظنية، واألخبار قطعية، والمظنوف يبطل بالقاطع المعلـو
 عليهم من وجوه:

لم دعاىم دوف غيرىم، ولو شاركهم غيرىم لدعاه إذ ىو في األوؿ: أنو صلى اهلل عليو وآلو وس
 مقاـ البياف.

 الثاني: اشتمالو صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليهم بالكساء ليكوف بياناً بالفعل مع القوؿ.
 الثالث: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيتي((. مؤكداً للخبر.

 باإلشارة المفيدة لتمييزه أكمل تمييز، كما ذكره أىل المعاني.الرابع: تعريف المسند إليو 
الخامس: دفعو لغيرىم كأـ سلمة رحي اهلل عنها، وقاؿ لها: مكانك أنت إلى خير، وفي بعضها: 

لست من أىل البيت، أنت من أزواج النبي. وفي بعضها: أنت ممن أنت منو، فدؿ على 
 إخراجها وجميع األزواج ما تقدـ.

في بعض األخبار، قالت: يا رسوؿ اهلل ألست من أىل البيت؟ قاؿ: بلى فادخلي في فإف قيل 
 الكساء فدخلت.
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قلنا: روايات دفعها أكثر وأصرح، فكانت أرجح وأوحح، مع أنو لم يشر إليها معهم، فلذا 
ين في قالت: بعد ما قضى دعاءه البن عمو وابنيو وفاطمة، وقد بين لها ولغيرىا أنهم غير داخل

معنى اآلية والدعاء، فكاف ذلك على فرض صحتو إيناساً، وتطييباً للخاطر، وكذلك ما روي 
لواثلة بن األسقع، وال يضر ذلك بعد البياف القاطع، فليس إال كقولو تعالى: نَفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّو 

البيت((، ))وشيعتنا [، وكقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))سلماف منا أىل 36ِمنِّين]إبراىيم:
منا((، مما علم أف ليس المراد في أحكامهم الخاصة قطعاً وإجماعاً، وإنما ىم من جانبهم، 

ومن المتصلين بهم، واألمر في ذلك جلي، واألمة مجمعة على اختبلؼ طرائفها على دخولهم، 
اآلية دالة على وسواىم يحتاج إلى دليل، وال دليل بل البرىاف القاطع قائم على خبلفو، وأيضاً 

العصمة قطعاً، وال قائل من األمة بعصمة غيرىم، فباف عدـ دخوؿ الغير وإال خرج الحق عن 
 أيدي األمة قطعًا.



 فإف قيل: ورد في لفظ بعض الرواة تفسير الرجس بالشك في دين اهلل.
ص على قلنا: تفسيره بو ال ينفي ما عداه مما علم أنو موحوع لو قطعاً لغة وشرعاً، فهو تنصي

بعض أفراد العاـ، لعظم التطهير منو ومزيد االىتماـ، مع أنو تفسير للرجس ال غير، والتطهير 
المؤكد الذي أخبر اهلل بو وحذؼ متعلقو يقتضي العمـو لكل ما يتنزه عنو، ويطلق على إذىابو 

، ثم إف تلك رواية آحاد فبل تعارض ما علم من معناه الموحوع   لو.أنو تطهير كما ىو معلـو
 فإف قيل: الحصر على األربعة يقتضي أف ال تدخل ذريتهم في الحكم معهم.
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قلنا: إنما أراد صلى اهلل عليو وآلو وسلم إخراج من يتوىم دخولو ممن عداىم من الموجودين 
من األقارب، واألزواج، لقياـ القاطع على ذلك، فأما ذريتهم فهم يدخلوف في لفظ أىل البيت 

كما يدخل من يوجد من األمة في مسمى األمة، وأيضاً أجمعت األمة على كونهم أىل والعترة،  
البيت والعترة، وإنما الخبلؼ في دخوؿ غيرىم معهم، فتحصل اإلجماع عليهم قطعاً، ومن 

 خولف في إدخالو من غيرىم قد قامت تلك البراىين على إخراجو.
لى قياـ الساعة، وأف أىل البيت الحجة على ىذا ولنا أيضاً على إدخاؿ ذرية الخمسة وبقائهم إ

األمة، أخبار التمسك، والسفينة، وأنهم أماف ألىل األرض كما أف النجـو أماف أىل السماء فإذا 
ذىبوا من األرض أتى أىل األرض ما يوعدوف، وأخبار اإلماـ المهدي الموعود بو إلظهار دين 

لجميع األمة، ال تخبوا أنوارىا، وال تأفل  اهلل، وغير ذلك من األحاديث المتواترة المعلومة
شموسها وأقمارىا، وىي صريحة في وجوب التمسك بهم، والدخوؿ في سفينتهم، وفي جميع 
األحكاـ، وكونهم األماف على مرور األزماف، فهي أصح وأصرح وأقطع للحجة من أدلة إجماع 

المراد بما ورد في اإلجماع إال  األمة قطعاً، بل ليس لئلجماع العاـ معهم ثمرة، بل لم يظهر أف
 جماعة العترة، ولذا قاؿ قائلهم:

 إجماعنا حجة اإلجماع وىو لو .... أقوى دليل على ما العلم ينبيو
 فإف قيل: المراد بآؿ محمد فيما ورد بلفظو: أتباعو.

فالجواب: ال شك أنو قد أبلغ المعارحوف مستطاعهم في رد ما فضل اهلل بو أىل البيت، 
أما لفظ العترة والذرية فلم يستطع أي معارض المنازعة في اختصاصهم بهما، وكذا أىل  فنقوؿ:

البيت، لم يمكن لمدع أف يدعي فيو، غاية األمر أف يدخل معهم الزوجات، أو يقوؿ: ىم آؿ 
علي وآؿ جعفر وآؿ عقيل، وآؿ العباس، وأخبار الكساء المعلومة بصيغة الحصر، ورد أـ 



من دخوؿ غيرىم، كما أوححناه، وأما لفظ آؿ محمد فقد ادعى البعض  سلمة، وغيرىا مانعة
 ذلك.
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وروي فيو خبراً حعيفاً عن أىل الحديث: آؿ محمد كل تقي، وقد حملو من أنصف من 
المحدثين على أف المراد األتقياء من أىل البيت، إلخراج غير األتقياء على قولو تعالى: نِإنَُّو 

[ اآلية، ذكره في الجامع الصغير، وإف دعوى أف المراد بآؿ محمد 46َكن]ىود:لَْيَس ِمْن َأْىلِ 
أتباعو لبمكاف من البطبلف ال يحوج معو إلى إقامة برىاف، إذ المعلـو أف اهلل تعالى قد خص من 

يطلق عليهم ىذا اللفظ بأحكاـ يستحيل أف يراد بها كل األمة، منها تحريم الزكاة على آؿ 
رمة على كل المؤمنين، فمن مصرفها، ومنها: اختصاصهم بنصيبهم من محمد، أفتكوف مح

ـَ َونُوًحا َوآَؿ ِإبْػَراِىيَم  الخمس، وقد بين اهلل تعالى اآلؿ بالذرية بقولو تعالى: نِإفَّ اهلل اْصَطَفى آَد
وفي ىذا كفاية لمن [، 34، 33َوآَؿ ِعْمَراَف َعَلى اْلَعاَلِميَن، ُذرِّيًَّة بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍضن]آؿ عمراف:

 ألقى السمع وىو شهيد.
فإف قيل: إف أىل البيت الذين ذكرت قد صار في كل فرقة منهم طائفة فمن أين لكم التعين، 

 وإنهم قد تجاوزوا الحصر فبل يحصوف.
 قلنا: واهلل ولي التوفيق:

توحيد والعدؿ أما أواًل: فالمعلـو أنها قد استقرت بين ظهراني األمة دياناتهم، ومذاىبهم في ال
واإلمامة، وغير ذلك، وىم إلى المائة دياناتهم ومذاىبهم على منهج واحد، وصراط مستقيم 

فمن فارؽ ذلك الهدى فهو من الظالم لنفسو، وقد فارؽ الحق، وما كاف اهلل ليحتج بو، نَواَل 
[، نَوَما ُكنُت 124يَنن]البقرة:[، نالَ يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلمِ 113تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموان]ىود:

[، وقد صرحت األدلة ببقاء الحجة فهم المستقيموف على 51ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضًدان]الكهف:
 الدين القويم.
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وأما ثانياً: فليس في األمة فرقة تدعى بأىل البيت والعترة، وتدعي أف قولها وقوؿ من فيها حجة 
ألدلة القاطعة نجاة ىذه الفرقة الهادية، التي فيها شعار آؿ محمد وإظهار إال ىؤالء، وقد علم با

 دينهم، فبل يعتد بمن خالفهم، ولو لم يكونوا ىؤالء لبطلت األدلة القاطعة، ولم يبق لها معنى.



وأما ثالثاً: فمن كاف في غير ىذه الطائفة فهو خامل، تابع غير متبوع لم تظهر لو دعوة ولم تقم 
 ينتمى إليو، ولم يقل ىو، وال غيره: إنو يجب االقتداء بو، وعلى الجملة فإجماع بو حجة، وال

األمة على أنو ال يعتد بو في إجماع أىل البيت، أما ىذه الطائفة فؤلف عندىم أف من خرج من 
فريقهم فهو غير معتد بو، وأما غيرىم فبل يقولوف بو، وال بغيره، فلو لم يعتد بهؤالء الذين في 

 الحق لبطلت األدلة القاطعة على وجود الحجة والخليفة والسفينة المنجية واألماف.طائفة 
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 تعيين أىل السنة والجماعة، وبياف أىل البدعة والفرقة
اعلم أنو عظم الخطب، وعم الخبط، وكثرت المنازعة في ىذه األسماء األربعة وصارت كل 

وترمي بها خصومها، والحق ما صح دليلو فرقة تدعي لها محمودىا وتنفي عنها مذمومها، 
واتضح سبيلو، وقد سبق من أدلة الكتاب المبين، وسنة الرسوؿ األمين صلى اهلل وسلم عليو 

 وآلو المطهرين ما فيو ببلغ لقـو عابدين.
وقد أباف المراد بأبلغ البياف وأقاـ عليو أقـو البرىاف باب مدينة علم أخيو المبين لؤلمة ما 

من ذلك ما أخرجو اإلماـ الناطق بالحق أبو طالب عليو السبلـ بسنده في أماليو  يختلفوف فيو
قاؿ: سأؿ ابن الكواء أمير المؤمنين عليو السبلـ عن السنة والبدعة، وعن الجماعة والفرقة، 

 فقاؿ عليو السبلـ: يابن الكواء حفظت المسألة فافهم الجواب:
وسلم ، والبدعة واهلل ما خالفها، والجماعة واهلل أىل السنة واهلل سنة محمد صلى اهلل عليو وآلو 

 الحق وإف قّلوا، والُفْرَقُة واهلل متابعة أىل الباطل وإف كثروا.
وأخرج السيوطي في جمع الجوامع في مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اهلل 

بن عبد اهلل بن الحسن بن عليو. قاؿ: أخرجو وكيع من رواية اإلماـ المظلـو النفس التقية يحيى 
الحسن عليهم السبلـ . ولفظو عن يحيى بن عبد اهلل بن الحسن عن أبيو قاؿ: كاف علي 

يخطب فقاـ إليو رجل فقاؿ: يا أمير المؤمنين أخبرني من أىل الجماعة ومن أىل الفرقة؟ ومن 
أحداً بعدي،  أىل البدعة؟ فقاؿ: )ويحك أما إذا سألتني فافهم عني وال عليك أال تسأؿ عنها

فأما أىل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإف قلو وذلك الحق عن أمر اهلل، وأمر رسولو، وأما أىل 
الفرقة فالمخالفوف لي ولمن اتبعني وإف كثروا، وأما أىل السنة فالمستمسكوف بما سنو اهلل 

املوف برأيهم، ورسولو وإف قلوا، وأما أىل البدعة فالمخالفوف ألمر اهلل ولكتابو، ولرسولو الع
وأىوائهم، وإف كثروا وقد مضى منهم الفوج األوؿ، وبقيت أفواج وعلى اهلل قصمها عن حدبة 

 األرض.
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فقاـ إليو عمار فقاؿ: يا أمير المؤمنين إف الناس يذكروف الفيء، ويزعموف أف من قاتلنا فهو 
عى عباد بن قيس وكاف ذا ومالو وأىلو فيء لنا وولده، فقاـ إليو رجل من بكر بن وائل يد

عارحة، ولساف شديد فقاؿ: واهلل يا أمير المؤمنين: ما قسمت بالسوية، وال عدلت، وساؽ إلى 
قولو: فقاؿ علي عليو السبلـ إف كنَت كاذباً فبل أماتك اهلل حتى تلقى غبلـ ثقيف، فقاؿ رجل 

: ومن غبلـ ثقيف يا أمير المؤمنين فقاؿ: رجل ال يدع هلل ح رمة إال انتهكها، قاؿ: من القـو
فيموت أو يقتل، قاؿ: بل يقصمو قاصم الجبارين قبلو بموت فاحش يحرؽ منو دبره لكثرة ما 
يجري من بطنو، يا أخا بكر أنت امرؤ حعيف الرأي، أو ما علمت أنا ال نأخذ الصغير بذنب 

فطرة، وإنما لكم الكبير، وأف األمواؿ كانت لهم قبل الفرقة، وتزوجوا على رشدة، وولدوا على ال
ما حوى عسكرىم، وما كاف في دورىم فهو لهم ميراث وإف عدا علينا أحد منهم أخذناه بذنبو 
ومن كف عنا لم نحمل عليو ذنب غيره إلى قولو صلوات اهلل عليو: يا أخا بكر أما علمت أف 

 قولو:دار الحرب يحل ما فيها، وأف دار الهجرة يحـر ما فيها إال بحق فمهبًل مهبًل إلى 
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فقاـ عمار فقاؿ: يا أيها الناس إنكم واهلل إف اتبعتموه وأطعتموه لم يضل بكم عن منهاج قيد 
شعرة، وكيف يكوف ذلك، وقد استودعو رسوؿ اهلل المنايا، والوصايا، وفصل الخطاب على 

بمنزلة منهاج ىاروف بن عمراف إذ قاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أنت مني 
ىارف من موسى إال أنو ال نبي بعدي(( فضبلً خصو اهلل بو وإكراماً منو لنبيو صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم حيث أعطاه مالم يعط أحداً من خلقو، ثم قاؿ علي: انظروا رحمكم اهلل ما تؤمروف 
ء اهلل فامضوا لو فإف العالم أعلم بما يأتي بو من الجاىل الخسيس األخس، فإني حاملكم إف شا
إف أطعتموني على سبيل الجنة، وإف كانت ذا مشقة شديدة، ومرارة عتيدة، والدنيا حلوة، 
والحبلوة لمن اغتر بها من الشقوة، والندامة عما قليل، ثم إني مخبركم أف جيبًل من بني 

ونوا إسرائيل أمرىم نبيهم أاليشربوا من النهر فلجوا في ترؾ أمره فشربوا منو إال قليبًل منهم، فك
 رحمكم اهلل من أولئك الذين أطاعوا ربهم ولم يعصوا ربهم.

وأما عائشة فأدركها رأي النساء، وشيء كاف في نفسها علّي يغلي في جوفها كالمرجل، ولو 
دعيت لتناؿ من غيري ما أتت إلي، لم تفعل، ولها بعد ذلك حرمتها األولى، والحساب على 

وقد ساؽ السيد اإلماـ علي بن عبد اهلل بن القاسم في اهلل إلى آخر كبلمو صلوات اهلل عليو، 



 الدالئل، رواية السيوطي إلى قولو: من حدبة األرض، قاؿ: فهذه رواية أىل الحديث لها.
وأما رواية الشيعة لها فما أخرجو الحجوري في روحتو بإسناده إلى معاذ البصري من طريق 

الجمل نادى بالصبلة جامعة، ثم ساؽ  العبدي عن أبيو عن جده أف علياً لما فرغ من أىل
الحديث إلى أف قاؿ: وصلى بالناس في المسجد األعظم، وساؽ لفظ الخطبة، من جملتها 

 الحديث الذي رواه السيوطي عن اإلماـ يحيى بن عبد اهلل بلفظو. انتهى.
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رجو أبو ومما ورد من النصوص بلفظ السنة والجماعة على الخصوص، الخبر الطويل الذي أخ
إسحاؽ أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعلبي، أخرجو اإلماـ المنصور باهلل عليو السبلـ في 

الشافي، وصاحب الكشاؼ عند تفسير قولو جل وعبل: نُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة 
 من مات على حب آؿ [، والرازي في )مفاتيح الغيب( وفيو: )أال23ِفي اْلُقْرَبىن]الشورى:

محمد مات على السنة والجماعة( ونحوه في إشراؽ اإلصباح، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
: ))من أحب حسناً، وحسيناً، وأباىما، وأمهما كاف معي في الجنة، ومات متبعاً للسنة((، 

نهار ألولي أخرجو أبو داود، وفي معناىا أخبار ال حاجة الستقصائها، والحق أوحح من فلق ال
 األبصار.
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وإف من أبين البدعة، وأوحح الفرقة ابتداع البدعة، واتباع الفرقة، وتسمية ذلك سنة وجماعة، 
ولزوماً للطاعة، وباهلل عليك إف كنت ممن يؤمن باهلل ورسولو، ويحكم كتاب اهلل وسنة نبيو صلى 

ة النبوية مع رفضهم للعترة اهلل عليو وآلو وسلم ىل تستقيم دعوى من يدعي اتباع السن
المحمدية الموصى بهم في األخبار المتواترة الضرورية، المطهرين من الرجس بنص الكتاب، 
المسؤولة مودتهم على جميع ذوي األلباب، فما يكوف الجواب على اهلل، ورسولو صلى اهلل 

لمركوف إليها عليو وآلو وسلم يـو العرض والحساب ؟ وكيف يكوف الحاؿ، وأئمة تلك السنة ا
الدعاة إلى النار في متواتر األخبار؟ وىب أف ىوالء األعمار، خف عليهم ذلك األصل المنهار، 

المؤسس على شفا جرؼ ىار، فأي عذر لهم في االئتماـ بالفجار، والمحاماة عن أعداء اهلل، 
البغاة وأعداء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، والتولي والترحي عن أولئك الطغاة 

األشرار، والنصب والرفض لنجـو آؿ محمد األطهار، والسب والبغض ألولياء العترة األبرار: 



َة ِللَِّو َجِميًعا َوَأفَّ اهلل َشِديُد اْلَعَذاِب،  ِإْذ تَػبػَرََّأ نَوَلْو يَػَرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يَػَرْوَف اْلَعَذاَب َأفَّ اْلُقوَّ
الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َورََأُوا اْلَعَذاَب َوتَػَقطََّعْت ِبِهُم اأَلْسَباُب، َوقَاَؿ الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َلْو َأفَّ لََنا  الَِّذيَن ات ِبُعوا ِمَن 

ُهْم َكَما تَػبَػرَُّءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم اهلل َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُىمْ  يَن ِمَن ِبَخارِجِ  َكرًَّة فَػَنَتبَػرََّأ ِمنػْ
 [.167 -165النَّاِرن]البقرة: آية 
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فتلك سنتهم على زعمهم التي ابتدعوىا، وجماعتهم التي اتبعوىا، وىي سنة المضلين، وجماعة 
الظالمين المخالفة لكتاب اهلل رب العالمين، وسنة سيد المرسلين عليهم الصبلة والسبلـ، 

ل بيتو قرناء الذكر المبين عليهم السبلـ ، ولصحابة والمفارقة لجماعة وصية إماـ المتقين، وأى
الرسوؿ السابقين، والتابعين لهم بإحساف إلى يـو الدين رحواف اهلل عليهم أجمعين، نَوَمْن 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُػَولِِّو َما تَػَولَّ  يََّن َلُو اْلُهَدى َويَػتَِّبْع َغيػْ ى َوُنْصِلِو َجَهنََّم ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبػَ
[، نَوِإفَّ الظَّاِلِميَن بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض َواللَُّو َوِلي  115َوَساَءْت َمِصيًران]النساء:

[، نَوَمْن يَػتَػَوؿَّ اهلل َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن 88[، نَولَتَػْعَلُمنَّ نَػَبَأُه بَػْعَد ِحيٍنن]ص:19اْلُمتَِّقيَنن]الجاثية: 
[، نقَاَؿ َربِّ اْحُكْم بِاْلَحقِّ َورَبػ َنا الرَّْحمُن 56وا فَِإفَّ ِحْزَب اهلل ُىُم اْلَغالُِبوَفن]المائدة:آَمنُ 

 [.112اْلُمْستَػَعاُف َعَلى َما َتِصُفوَفن]األنبياء:
ونرجو اهلل التوفيق إلى أقـو طريق بفضلو وكرمو، واهلل أسأؿ أف يصلح العمل ليكوف من السعي 

وأف يتداركنا برحمتو يـو القياـ، وأف يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن الختاـ إنو ولي  المتقبل،
اإلجابة، واليو منتهى األمل واإلصابة، نَربِّ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي َأنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى 

ي ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي تُػْبُت ِإلَْيَك َوِإنِّي ِمَن َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَل َصاِلًحا تَػْرَحاُه َوَأْصِلْح لِ 
[، وصلى اهلل وسلم على سيدنا وموالنا محمد وآلو الطاىرين حملة 15اْلُمْسِلِميَنن]األحقاؼ:

 السنة والكتاب.
 مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي الحسني

 غفر اهلل لو وللمؤمنين كافة
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 مقدمة التحقيق
 رب العالمين، والصبلة والسبلـ على أشرؼ الخلق سيدنا وموالنا محمد بن عبد اهلل الحمد هلل



بن عبد المطلب بن ىاشم. المبعوث رحمًة للعالمين، وعلى آلو قرناء الكتاب المبين، 
والحاملين لواء سنة جدىم عبر القروف والسنين، وعلى صحابتو الراشدين، والتابعين لهم 

 آمين.بإحساف إلى يـو الدين 
 وبعد:

فهذا كتاب )المصابيح من أخبار المصطفى والمرتضى واألئمة من ولدىما الميامين األطهار( 
تأليف اإلماـ المناظر الفقيو المحيط بألفاظ العترة النبوية المطهرة السيد: أبي العباس أحمد بن 

ن الحسن إبراىيم بن الحسن بن علي بن إبراىيم بن محمد بن سليماف بن داود بن الحسن ب
السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليهم أجمعين. ينشر للمرة األولى 

 بعد دراستو وتحقيقو والتعليق عليو.
 ويليو: )تتمة المصابيح( للعبلمة الشيخ علي بن ببلؿ اآلملي الزيدي.

سبيل إخراج أما عن التحقيق فقد اعتمدت على أربع نسخ خطية، ولكي يتضح ما قمت بو في 
 ىذا الكتاب بقسميو إلى حيز التداوؿ قّدمت بدراسة مصغرة أوححت خبللها المواحيع اآلتية:

 أوال: خطة ومنهج تحقيق المخطوطة)النص(.
 ثانياً: بين المخطوطة ومؤلفها.

 ثالثاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.
 وكل ذلك مرتباً على النحو التالي:
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 خطة ومنهج تحقيق المخطوطةأوال: 
 خطة التحقيق

الهدؼ األساسي لدراسة وتحقيق الكتاب الذي بين أيدينا يدور على زوايا عدة من أىمها: 
إحكاـ وحبط مادة الكتاب طبقاً لما صنفو مؤلفو أو على األقل مقارباً لذلك، إحافة إلى التثبت 

اكن وجود النسخ الخطية المعتمدة من نسبة الكتاب لمؤلفو وترجمة المؤلف، والتعرؼ على أم
في التحقيق وكذا وصف كل واحدة منهن، وأخيراً توحيح أىمية وتحليل موحوع المخطوطة ، 

 وكذا منهج ومصادر المؤلف.
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 صعوبات واجهت المحقق
لقد واجهتني في سبيل دراسة وتحقيق الكتاب الذي بين أيدينا بقسميو المصابيح وتتمتو 

أبالغ إذا قلت أنو لم /تكاد/ تمر صفحة واحدة إال وواجهتني فيها شيء من صعاب عدة وال 
 ذلك، ويمكن توحيح أىم تلك الصعوبات في النقاط التالية:

إذ ورد في تلك النسخ السند   -اختصار السند في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق  -1
 تصار في السند(.( وبعد ذلك ذكر ما لفظو: )ومن ىنا اخ7كامبلً حتى الخبر رقم)

عدـ وقوفي على بعض الكتب التي ألفت في أخبار بعض من ترجمهم المؤلف ومن ذلك  -2
على سبيل المثاؿ بعض كتب نصر بن مزاحم، وأبو مخنف: لوط بن يحيى، والواقدي، النوفلي، 

 ومحمد بن حبيب، وغيرىم. وغيرىا من الصعوبات التي تواجو أي محقق في مخطوطة كهذه
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 منهج تحقيق النص
 يمكن توحيح المنهج الذي اتبعتو في دراسة وتحقيق المخطوطة في البنود والنقاط التالية:

ترجمة المؤلف اإلماـ أبي العباس الحسني، وكذا للشيخ علي بن ببلؿ اآلملي جامع التتمة.  -1
 معتمداً في ذلك على كتب السير والتراجم والتأريخ.

 توحيح منهج المؤلف. -2
 اإلشارة ولو بإيجاز إلى أىم المصادر التي اعتمدتها في سبيل إنجاز /ىذا الكتاب/. -3
 التنويو إلى أىم الصعاب التي واجهتني في دراسة وتحقيق الكتاب. -4
 تخريج اآليات القرآنية الشريفة. -5
 تخريج األحاديث النبوية الشريفة. -6
فوارؽ بينهن في الهامش، مع حبط وإثبات مقابلة النسخ الخطية المعتمدة، وتوحيح أىم ال -7

 اللفظ األصح في المتن، وطبقاً لقواعد التحقيق المتبعة في مثل ذلك.
حبط وتصحيح األخطاء التي وقع فيها النساخ، سواًء كاف ذلك من الناحية اإلمبلئية أو  -8

عليو في  غيرىا. إذ يتم التصحيح أوالً ووحع الكلمة أو اللفظ بين قوسين، ثم ذكر ما ورد
 الهامش وذلك بقولي: وردت في )أ( أو )ب( أو )جػ( أو)د(. ىكذا: )...(.

 إدخاؿ بعض األلفاظ التي ال يستقيم المعنى إال بها. -9
 قمت بوحع النقاط والفواصل وعبلمات الترقيم المتعارؼ عليها.-10
 تفسير وتوحيح بعض األلفاظ اللغوية التي يصعب على القارئ فهمها.-11



إذ نوه النساخ إلى ذلك -( 7يجة لعدـ وجود أسانيد األخبار كاملة بعد الخبر رقم)نت-12
بحثت عن تلك األسانيد الناقصة والمحذوفة فوجدت  -بقولهم: ومن ىنا اختصار في السند

أغلبها في كتاب )شرح األحكاـ( وكذا )االعتصاـ( المستقي مؤلفو األخبار واألسانيد منو وكذا  
الب( إذ روى مؤلفو أخباراً عديدة وفيو عن مؤلفنا وبنفس أسانيده، وكذا  كتاب )أمالي أبي ط

كتاب )الشافي( لئلماـ عبد اهلل بن حمزة، إذ روى بعض ما يناسب موحوع كتابو عن مؤلفنا 
 أيضاً.

 التعريف ببعض األماكن الغير مشهورة.-13
 وحع عناوين جانبية خاصة ببعض الموحوعات المتعلقة بالمترجم لهم.-14
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%( سواء كانوا رجاؿ سند أو غيرىم 90كنت قد ترجمت ألغلب أعبلـ الكتاب )حوالي -15
 إال أني /وجدت/ أنهم سيثقلوف الحاشية فتركتهم /لمعجم مستقل/-

 وحع فهارس عامة للكتاب )آيات، أحاديث، /آثار/، أماكن، أعبلـ(.-16
 تمدة في التحقيق.اإلشارة إلى نهاية كل صفحة من صفحات النسخ المع-17
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 ثانيا: بين المخطوطة ومؤلفها
 التثبت من نسبة الكتاب لمؤلفو وتأريخ التأليف

من خبلؿ النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وكذا من خبلؿ مصادر ترجمة المؤلف)أحمدبن 
ابيح إبراىيم الحسني أبو العباس، وعلي بن ببلؿ( وجدت أف ىناؾ إجماعاً على أف كتاب المص

 ألبي العباس وأف تتمتو للشيخ علي بن ببلؿ، جمعاً ورواية عن /المؤلف األوؿ/
أما عن تأريخ التأليف فمن خبلؿ ترجمة أبي العباس /نتبين/ أنو توفي وىو خبلؿ ترجمة اإلماـ 

ىػ( وبالتالي فإف آخر عهده 353يحيى بن زيد وتحديداً في ذكر خروجو، والمؤلف توفي سنة)
 ىػ( أو قبلها بيسير.353أريخ وفاتو مما يعني أف تأريخ التأليف كاف خبلؿ سنة)بالكتاب ىو ت

أما تتمة المصابيح فلم أقف على ذلك وأيضاً لم أقف على تأريخ وفاة جامعو الشيخ علي بن 
 ببلؿ.



(1/49) 

 

 ترجمة المؤلف )اإلماـ أبو العباس الحسني(
جليل والنبراس المضيئ أحمد بن إبراىيم بن أبو العباس الحسني: ىو اإلماـ الكبير والعالم ال

الحسن بن علي بن إبراىيم بن محمد بن سليماف بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
 أبي طالب صلوات اهلل عليهم أجمعين.

ترجم لو صاحب )الطبقات( قائبًل: أحمد بن إبراىيم بن الحسن بن علي بن إبراىيم بن محمد 
لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، السيد اإلماـ أبو العباس بن سليماف بن داود بن ا

: الفقيو -أي المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة  -الحسني قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم باهلل 
المحيط بألفاظ العترة أجمع غير مدافع وال منازع، كاف في محل اإلمامة ومنزؿ الزعامة، وكاف 

 عباسية، وعاصر الملقب بالطاىر والراحي والمستضيئ والمتقي.في زمن الراحي باهلل من ال
قلت: وكانت بيعة المتقي سنة تسع وعشرين وثبلثمائة، وتوفي سنة سبع وخمسين وثبلثمائة، 

أي صاحب الترجمة: دخلت الري سنة اثنين  -قاؿ في )الحدائق الوردية(: قاؿ السيد )ع( 
لوية وعالمهم أبو زيد عيسى بن محمد ]العلوي[ وعشرين وثبلثمائة وكنت ارتحلت إلى شيخ الع

 من ولد زيد بن علي وإلى غيره مثل ابن أبي حاتم وآخرين لسماع الحديث وأسمع منهم.
قلت: يروي عن أبيو ومحمد بن جعفر وأبي سعيد، وعن عبد العزيز بن إسحاؽ شيخ الزيدية 

متقدمين ىو وأبو زيد عيسى ومن طريقو اتصلت طريق المجموع الكبير لزيد بن علي ورواية ال
بن محمد، وروى عن علي بن العباس العلوي وسمع )األحكاـ(، وروى )المنتخب( على خاتمو 

الحفاظ يحيى بن محمد بن الهادي عليو السبلـ وىو رواىما عن عمو أحمد بن الهادي وىو 
يعتهم، وروى عن أبيو الهادي عليو السبلـ وروى عنو: السيداف األخواف جميع أخبار األئمة وش

عنو أيضاً: يوسف الخطيب كما حققو موالنا اإلماـ القاسم بن محمد عليو السبلـ وغيره وزيد 
 بن إسماعيل الحسني.
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قاؿ القاحي أحمد بن صالح: ىو حجة ومحجة ولو العلـو الواسعة والمؤلفات النافعة منها: 
في سير األئمة أكملو علي  -ديك الذي بين ي -)شرح األحكاـ(، و)اإلبانة(، و)المصابيح( 

 بن ببلؿ.
قاؿ الحاكم )أي المحسِّن بن كرامة الجشمي(: كاف فاحبلً عالماً جامعاً بعض علم الكبلـ وفقو 



الزيدية، ولو كتب، وقاؿ في كنز األخيار: جمع بين الكبلـ والفقو وإليو انتهت الرئاسة في فقو 
ذىب الهادي والقاسم الكثير الواسع، وشرح الزيدية وبالغ في نصرة أقوالهم، وخّرج على م

األحكاـ بشرح حسن، ولو كتاب النصوص، وكاف أوؿ مرة إمامياً ثم رجع إلى مذىب الزيدية، 
ودخل إلى فارس فأكرمو عماد الدولة ثم خرج إلى بغداد فأخذ عنو: السيداف األخواف )ـ( 

د اهلل الداعي. انتهى. وفاتو في المؤيد باهلل و)ط( أبو طالب وأخذ عنو قبل ذلك السيد أبو عب
 نيف وخمسين وثبلثمائة.

خّرج لو: أئمتنا الثبلثة: المؤيد وأبو طالب والمرشد وغيرىم من أئمتنا في جميع كتبهم من 
 األئمة المتأخرين.

وترجم لو في مطلع البدور قائبًل: السيد الشريف اإلماـ أبو العباس أحمد بن إبراىيم بن الحسن 
اىيم بن محمد بن سليماف بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن علي بن إبر 

الحسني رحي اهلل عنهم، ىو حجة هلل باىرة ومحجة إليو ظاىرة، لو العلـو الواسعة، والمؤلفات 
الجامعة كالمصابيح والنصوص وغيرىما والذي ألف من المصابيح ىو إلى خروج يحيى بن زيد 

ألبي الحسن: علي بن ببلؿ اآلتي ذكره إف شاء اهلل تعالى، قاؿ علي بن عليهما السبلـ والتتمة 
ببلؿ: كاف الشريف أبو العباس الحسني رحي اهلل عنو ابتدء ىذا الكتاب فذكر جملة أسامي 

األئمة في أوؿ ما يريد ذكر خروجهم فلما بلغ إلى ذكر خروج يحيى بن زيد إلى خراساف حالت 
لني بعض األصحاب إتمامو فأجبت إلى ملتمسهم محتسباً لؤلجر المنية بينو وبين إتمامو فسأ

 وأتيت بأسمائهم على حسب ما رتب ىو ولم أقدـ أحدىم على اآلخر.
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قاؿ الحاكم رحمو اهلل في حقو: ىو فاحل عالم يجمع بين الكبلـ وفقو الزيدية، وكاف السيد أبو 
ن منو مسائل الفقو ثم خرج إلى فارس فأكرمو عبد اهلل بن الداعي في أوؿ أمره اختلف إليو يتلق

عماد الدولة: علي بن بويو، ثم خرج إلى بغداد واختلف إليو السيداف أبو طالب وأبو الحسين، 
وبلغ أبو العباس في فقو الزيدية مبلغاً عظيماً ولو كتب في ذلك، وشرح كتب الهادي كاألحكاـ 

 كبلـ الحاكم.والمنتخب ولو كتاب في النصوص وغير ذلك، انتهى  
قلت: شرحو لؤلحكاـ موجود وأما شرحو المنتخب فغير موجود ولم أعرؼ )النصوص( لو إال 

أني رأيت لو كتاباً في غاية الحسن مبوب على أبواب الفقو يذكر فيو الخبلؼ بين القاسم 
والهادي وبين أبي حنيفة والشافعي ويورد الحجة، وإذا روى الحديث ساقو بإسناده وبغير 

 اده[ فيو عن أبي حنيفة الكوفي.]إسن



ومن شيوخو: عبد الرحمن بن أبي حاتم، والقاسم بن عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر البغدادي 
واشتهر عند الناس أنو: خاؿ السيدين، وممن  -رحي اهلل عنو  -وغيرىما، ولو تبلمذة أجبلء 

ئمة والمشهور عند ذكر ذلك السيد المهدي في ديباجة الغايات في شرح قولو أكابر األ
النسابين غير ىذا، قالوا أـ السيدين حسينية وأبو العباس حسني وىي أـ الحسن بن علي بن 

 عبد اهلل الحسني الحقيني قاؿ بعضهم: يحتمل أف يكوف أخاً ألمهما من أمها.
كما ترجم لو العبلمة يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد في كتابو )المستطاب( المشهور 

ات الصغرى بما لفظو: )السيد العبلمة أحد العلماء المخرجين على مذىب الهادي: أبو بالطبق
 العباس الحسني قيل إنو كاف أوؿ إمامياً اثني عشرياً ثم رجع إلى الهدوية(.
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قاؿ في )الشافي(: وفي أياـ الراحي أبو العباس الحسني وىو: أحمد بن إبراىيم بن محمد بن 
ن الحسن بن علي بن أبي طالب عليو السبلـ وىو المتكلم الفقيو المناظر سليماف بن داود ب

المحيط بألفاظ علماء العترة أجمع غير مدافع وال منازع، وكاف في محل اإلمامة ومحل 
الزعامة، ولم ينتظم لو األمر بحيث يتمكن من إنفاذ األحكاـ في محاربتو للظالمين، وعاصر 

 ي.الملقب بالقاىر والراحي والمتق
قاؿ صاحب النزىة: ولو مؤلفات في فقو الهدوية الشيعة منها: )شرح النصوص( في مجلد، 
ومنها )شرح األحكاـ( في مجلدين واألحاديث التي أوردىا فيو مسندة كما روى ودؿ كبلـ 

وقفت عليو في بعض األوراؽ أنو ال يقبل األحاديث المرسلة قاؿ فيها: قاؿ أبو العباس 
فرساف وفرساف ىذا الدين أصحاب األسانيد(. وبو قاؿ اإلماـ الناصر  الحسني: )لكل دينٍ 

الحسن بن علي األطروش حيث قاؿ: اإلسناد ىو المؤمَّن وكل حديث ال يستند فيو فهو خل 
وبقل. وقاؿ قدس اهلل روحو: من فقو الرجل المؤمن بصره بالحديث، قاؿ قاؿ: عثماف بن أبي 

ي جعفر محمد بن علي أنو قاؿ: من طلب العلم ببل إسناد شيبة عن سوادة بن أبي الجعد عن أب
فهو كحاطب ليل، قاؿ واألخبار النبوية قد نقدناىا نقد الدراىم وميزنا صحيحها من سقيمها 

بعوف اهلل تعالى ومّنو. ولو أيضاً كتاب )المصابيح( في التاريخ ذكر فيو األئمة الدعاة وسلك فيو 
كاف جارودياً وىذا السيد أحد مشايخ السيدين المؤيد باهلل   مسلك الجارودية من الزيدية ولعلو

وأبي طالب وىو خالهما أيضاً وىو من أىل اإلستنباط والتخريج أيضاً كما أشرنا إليو أوؿ 
 )…(.الكتاب، مات سنة 
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قلت: ولعل قبره بجرجاف وعليو مشهد ىناؾ يروى أنو لم يبق من المشاىد التي أخربها التتار 
خروجهم على الملك محمد بن بكسل خوارـز شاه إال المشاىد التي في ببلد الزيدية  حاؿ 

كمشهد السيدين أبي العباس وأبي طالب وببلد الزيدية بعض جرجاف وخراساف وعراؽ الشاـ 
والجيل والديلم وآمل والكوفة والري والحجاز كينبع والصفراء واليمن األخضر األعلى من مكة 

 خضر لكثرة أنهاره وأشجاره واهلل أعلم.إلى رداع ويسمى األ
أي  -وترجم لو اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة في الشافي وقاؿ: )وكاف في أيامو 

من أىل البيت عليهم السبلـ أيضاً أبو العباس الحسني عليو  -الداعي الحسن بن القاسم 
بن سليماف بن داود بن الحسن السبلـ وىو: أحمد بن إبراىيم بن الحسن بن إبراىيم بن محمد 

بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السبلـ المتكلم الفقيو المناظر المحيط بألفاظ علماء 
العترة أجمع غير مدافع وال منازع فكاف في محل اإلمامة ومنزلة الزعامة ولما ينتظم لو األمر 

بالقاىر والراحي والمتقي بحيث يتمكن من إنفاذ األحكاـ ومحاربة الظالمين وعاصر الملقب 
فكانت خبلفة الراحي ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أياـ( كما ترجمو صاحب الجداوؿ 

وأعياف الشيعة والجنداري في تراجم األزىار والسيد المولى مجدالدين في التحف شرح الزلف 
 والوجيو في أعبلـ المؤلفين الزيدية عن المصادر السابقة.
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كتاب: )نوابغ الرواة(، فقاؿ: أحمد بن إبراىيم بن الحسن بن إبراىيم بن   وترجم لو صاحب
محمد بن سليماف بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط المجتبى، كاف الشريف أبو 

 -ىػ( 836العباس أحمد عالم دىره كما ذكره كذلك اإلماـ المهدي أحمد بن يحيى المتوفى )
ابو )رياض الفكر( وذكر أنو قرأ عليو ابن أختو اإلماـ المؤيد في كت -ىػ(840الصحيح أنو توفي)

ىػ( 411ىػ( والمتوفي)312باهلل أحمد بن الحسين الهاروني المولود بطبرستاف ]في[ حدود)
عن تسع وتسعين سنة. وقاؿ أنو قرأ على خالو المذكور، واشتغل عليو في أوؿ عمره ثم قرأ على 

ىػ( أو آف اشتغاؿ ابن 330( في عصره وىو ]في[ حدود)غيره، فيظهر أنو كاف عالم )طبرستاف
ىػ( أخي أحمد 424أختو عليو وذكر أيضاً في ترجمة يحيى بن الحسين الهاروني المتوفي سنة)

 بن الحسين المذكور أنو أيضاً اشتغل على خالو أبي العباس المذكور(.
ي ترجمتو بشكل أكثر وبعد أف أوححت ترجمتو من خبلؿ أىم المصادر والمراجع أورد فيما يل

 توحيحاً ومن خبلؿ نقاط وعلى النحو التالي:
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 اسمو ونسبو
ىو اإلماـ الكبير أحمد بن إبراىيم بن الحسن بن علي بن إبراىيم بن محمد بن سليماف بن 

 داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليهم أجمعين.
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 مولده ونشأتو
على تاريخ مولده على وجو التحديد، ومن خبلؿ ما وقفت عليو من تراجم بعض علماء  لم أقف

 أئمة أىل البيت يمكن القوؿ:
 ىػ( واهلل أعلم.290-280لعل مولده بآمل طبرستاف ولعل تأريخ مولده محصور بين سنة)

كاف أوؿ أما نشأتو رحمو اهلل، فقد نشأ على ما نشأ عليو آباؤه رحواف اهلل عليهم أجمعين، و 
 أخذه للعلـو عن والده وعن علماء عصره آنذاؾ بمدينة آمل طبرستاف.
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 مشائخو الذين أخذ عنهم العلـو
 لقد أخذ صاحب الترجمة على علماء ومشائخ عدة أجلهم وأشهرىم:

 والده رحمو اهلل. -1
الحسين  اإلماـ الناصر األطروش: الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن -2

ىػ( والمتوفي بآمل 230بن علي بن أبي طالب عليهم السبلـ المولود في المدينة المنورة سنة)
 ىػ(.304شعباف سنة)25طبرستاف في 

أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي  -3
ىػ( بالري، 327وتوفي سنة) ىػ(241وقيل240صاحب كتاب )الجرح والتعديل(. مولده سنة)

 وقد رحل إليو المؤلف وأخذ عنو الحديث.
عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر بن روزبهاف بن الهيثم. أبو القاسم المعروؼ بابن البقاؿ  -4

 ىػ(.353ىػ( سمع المؤلف عنو سنة)363-272الزيدي )



ليهم السبلـ أخذ أبو زيد العلوي: عيسى بن محمد بن أحمد بن عيسى بن يحيى بن زيد ع -5
 ىػ(.322عنو حديث األئمة القدماء، وذلك بعد أف رحل إليو إلى الري سنة)

الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروؼ بابن عقدة  -6
 ىػ( الذي طبقت شهرتو اآلفاؽ أخذ عنو إجازة.249-332)

المكي الفاكهي المتوفي المحدث أبو محمد: عبد اهلل بن محمد بن العباس  -7
ـ( صاحب )أخبار مكة(. قاؿ صاحب الطبقات: إف المؤلف حدث عنو في 964ىػ/353سنة)
 ىػ( وىو أحد تبلمذتو رحل إليو إلى مكة.353سنة)

الحافظ أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني اإلستراباذي أخذ المؤلف عنو  -8
مكة وخراساف كما في المصابيح. إذ روى عنو أكثر من بخراساف أو خبلؿ تنقبلتو بين العراؽ و 

 خبر.
العبلمة علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني األموي القرشي. أبو  -9

ىػ( يروي عنو المؤلف 356-284الفرج األصبهاني. المولود في أصبهاف ونشأ وتوفي ببغداد)
 رواية إمبلء. وىو أحد مشائخو.

(1/58) 

 

 عنهم المؤلف من روى
 أورد فيما يلي أسماء الذين روى عنهم المؤلف مرتبين حسب حروؼ المعجم:

إبراىيم بن الحسن بن إبراىيم )والد المؤلف( تتلمذ عليو وروى عنو كما ذكره صاحب  -1
 الطبقات.

 /خ(.1إبراىيم بن زىير الحلواني. كما في شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ) -2
 لسروي. يروي عنو المؤلف كما في كتابنا ىذا.إبراىيم بن سليماف ا -3
 إبراىيم بن محمد الثقفي. يروي عنو المؤلف كما في كتابنا ىذا وكذا الطبقات. -4
 أبو أحمد الفرائضي. ىكذا في )شرح األحكاـ(. -5
 أحمد بن إدريس األشعري. يروي عنو كما في )المصابيح(. -6
 كما في المصابيح وأمالي أبي طالب.  أحمد بن خالد الفارسي. يروي عنو المؤلف -7
النيسابوري، قاؿ في الطبقات روى عنو  -أو الداري  -أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي  -8

أحمد بن سعيد الثقفي وأبو العباس الحسني )محيط( )أي كما في المحيط بأصوؿ اإلمامة( ولنا 
ين ومئة وتوفي على ذلك مبلحظة ىي أف الدارمي صاحب )السنن( ولد في نيف وثمان



ىػ( وفي ىذه الحالة ليس من المعقوؿ أف يروي عنو المؤلف مباشرة ولم يعاصره، 253سنة)
ولعل صاحب )الطبقات( قصد من كبلمو أف أحمد بن سعيد الثقفي روى عن الدارمي ومن ثم 

 روى عن الثقفي أبو العباس، فهذا أقرب إلى الصحة واهلل أعلم.
ثقفي. وقد روى عنو الكثير من الروايات في المصابيح، كما أحمد بن سعيد بن عثماف ال -9

روى اإلماـ أبو طالب يحيى بن الحسين عن أبي العباس عن الثقفي كثيراً من األخبار، ينظر 
 ( وغير ذلك.338، 331، 45، 42، 40األمالي ص)

ح، أحمد بن العباس بن يزيد األصبهاني. يروي عنو المؤلف خبراً واحداً في المصابي -10
 (.332، 235وينظر األمالي ص)

 أحمد بن علي ابن قاحي اإلماـ الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم.)المصابيح(. -11
 أحمد بن علي بن عافية البجلي. المصابيح وشرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -12
 ىػ(. كما في )الطبقات واألمالي(.370أحمد بن علي الكرخي ت) -13
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 (.300عيسى بن عثماف الثقفي. )األمالي ص)أحمد بن  -14
أحمد بن الفضل الدينوري أبو بكر المطوعي. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات، وفي  -15

 شرح األحكاـ: أحمد بن رزين القطيعي. ولعلو نفس اإلسم.
ىػ( 332-249أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبو العباس الحافظ المحدث) -16

 مالي(.)الطبقات(، و)األ
 أحمد بن محمد بن علي القاحي. يروي عنو المؤلف )المصابيح(. -17
 أحمد بن محمد بن بهراـ. )المصابيح(. -18
أحمد بن محمد بن فيروز الكوفي. قاؿ في الطبقات: إنو ممن روى عن اإلماـ الهادي  -19

هادي بواسطة، يحيى بن الحسين عليو السبلـ وعنو أبو العباس الحسني. أقوؿ ولعلو روى عن ال
 واهلل أعلم.

 أحمد بن محمد بن أيوب )شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ(. -20
 أحمد بن محمد بن نجيح البجلي. )المصابيح(. -21
 أرطأة بن حبيب األسدي. يروي عنو المؤلف كما في التتمة. -22
ف إسحاؽ بن إبراىيم الحديدي. وفي بعض أخبار األمالي )الحميدي( يروي عنو المؤل -23

 (.237، 338، 124، 104في المصابيح وكذا في األمالي ص)



 إسحاؽ بن إبراىيم الصنعاني كما في شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -24
(. وفي شرح 445إسحاؽ بن إبراىيم الصوفي. روى عنو المؤلف كما في األمالي ص) -25

 أعلم.األحكاـ: إسحاؽ بن إبراىيم بن خليج الصواؼ، ولعلو نفس االسم. واهلل 
إسحاؽ بن محمد بن نوكرد الروياني. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي  -26
 (.213ص)
 (.357إسحاؽ بن يعقوب بن إبراىيم, يروي عنو المؤلف كما في األمالي ص) -27
إسماعيل بن إبراىيم شنبذا وقيل: شنبذين. يروي عنو المؤلف كما في المصابيح، وشرح  -28

 بلؿ.األحكاـ البن ب
إسماعيل بن محمد بن صالح البجلي, روى عنو المؤلف إمبلًء كما في األمالي  -29
 (، وشرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ.136ص)
 ابن البر عن علي بن سراج المصري كما في شرح األحكاـ. -30
 جعفر بن سليماف. )أبو سليماف الضبعي(. يروي عنو المؤلف كما في المصابيح. -31
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 امد بن حميد بن معاذ الشامي. كما ذكره علي بن ببلؿ في شرح األحكاـ.ح -32
الحسن بن إبراىيم الحداد المؤذف. يروي عنو المؤلف كما في المصابيح، وفي الطبقات:  -33

يوسف بن محمد بن علي الكسائي أو النسائي الحسن المؤذف نزيل بغداد يروي عنو المؤلف 
 باالسم األوؿ.

 د البصري. روى عنو المؤلف كما في الطبقات.الحسن بن أحم -34
 الحسن بن إبراىيم بن محمد جد المؤلف. روى عنو المؤلف في التتمة. -35
 الحسن بن الحسين العرني. روى عنو المؤلف كما في الطبقات. -36
الحسن بن علي بن أبي الربيع. روى عنو المؤلف كما في الطبقات، وشرح األحكاـ البن  -37

 ببلؿ.
 الحسن بن علي الغنوي )أبو عبد اهلل(. روى عنو المؤلف كما في الطبقات. -38
 الحسن بن علي الجوسقي. يروي عنو المؤلف كما في كتابنا ىذا. -39
الحسن بن فرج بن زىير البغدادي. روى عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي  -40
 (.177ص)
عنو المؤلف كما في األمالي  الحسن بن محمد بن أوس األنصاري الكوفي. روى -41



 (، وفي الطبقات: الحسين بن محمد بن أويس األنصاري.27ص)
الحسن بن محمد بن مسلم الكوفي. وفي الطبقات: الحسين بن محمد بن مسلم  -42

المقري في الكوفة. يروي عنو المؤلف كما في المصابيح، والطبقات، وفي األمالي: الحسن بن 
 تي ذكره في الحسين.( وسيأ140مسلم المقري ص)

الحسن بن محمد بن نصر الخواص القصري. روى عنو المؤلف كما في الطبقات،  -43
 ( وقاؿ فيو: من قصر بن ىبيرة.442واألمالي ص)

 الحسين بن عبد اهلل بن عبد الحميد البجلي. روى عنو المؤلف كما في الطبقات. -44
مؤلف كما في الطبقات واألمالي الحسين بن علي بن برزخ )أبو علي(. روى عنو ال -45
 (.117ص)
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الحسين بن أبي الربيع. ىكذا ذكره في الطبقات وقاؿ: والصواب الحسن مكبراً بن  -46
يحيى بن الجعد العبدي. أبو علي بن أبي الربيع الجرجاني، وفي األمالي: الحسن بن علي بن 

لحسين بن علي بن أبي الربيع (، وفي شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ: ا125أبي الربيع ص)
 القطاف.

 الحسين بن أحمد المصري. كما في شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -47
الحسين بن محمد بن مسلم المقري في الكوفة ىكذا في الطبقات، وقاؿ: قد مر أنو  -48

الحسن بن محمد بن سعيد بن مسلم الرقي أبو القاسم الكوفي. وقاؿ: وربما نسب إلى جده 
الحسن بن مسلم عن جعفر بن محمد البغدادي األزدي أبو العباس. وفي كتابنا ىذا  فقيل:

 أثبتنا: الحسن بن محمد بن مسلم الكوفي.
سعيد بن محمد بن نصر الهمداني. روى عنو المؤلف كما صرح بذلك صاحب األمالي  -49
 ( وىو: إسحاؽ بن إبراىيم بن يونس ثم قاؿ: بمصر.213-212ص)
 سن بن سلم. روى عنو المؤلف كما في الطبقات.سلم بن الح -50
عبد بن محمد بن إسحاؽ الرومي. روى عنو المؤلف كما نقل ذلك صاحب األمالي  -51
( وقاؿ: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراىيم الحسني قاؿ حدثنا عبد بن 216-215ص)

سحاؽ الخ. وفي موحع آخر: عبد اهلل بن محمد بن إ…محمد بن إسحاؽ الرومي بمكة
 (.314، 233البردعي بمكة ص)

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ابن مؤلف)الجرح والتعديل( رحل المؤلف إليو وسمع  -52



 منو الحديث وروى عنو كثيرًا.. وىو أحد مشائخو، كما سبق التنويو إلى ذلك.
عبد الرحمن بن الحسن بن عبيدة األسدي. يروي عنو المؤلف كما ذكر صاحب  -53

 ات، واألمالي، وفي المصابيح.الطبق
 عبد الرحمن بن محمد الضبعي. المصابيح. -54
 عبد الرزاؽ بن محمد. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات والمصابيح. -55
عبد العزيز بن إسحاؽ الزيدي )أبو القاسم(. روى عنو المؤلف كثيرًا وىو أحد مشائخو  -56

 شرح األحكاـ: عبد العزيز بن إسحاؽ الكوفي. ىػ( كما سبق التنويو، وفي353أخذ عنو سنة)
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 أبو عبد اهلل الفارسي. التتمة. -57
 أبو عبد اهلل اليماني التتمة. -58
( يروي عن عمر بن 377عبد اهلل بن جعفر الباشمامي. ىكذا ورد اسمو في األمالي ص) -59

 محمد بن إسحاؽ النميري، ويروي عنو المؤلف.
 (.52فر الحضرمي. يروي عنو المؤلف كما في المصابيح، واألمالي. ص)عبد اهلل بن جع -60
عبد اهلل بن الحسن اإليوازي. يروي عنو المؤلف في كتابو المصابيح، وكتاب شرح  -61

 األحكاـ لعلي بن ببلؿ.
عبد اهلل بن عبد الملك بن الحسن الشامي. أبو بكر. يروي عنو المؤلف كما في  -62

( نسخة خاصة وشرح األحكاـ 1/497وقاؿ: ذكره في اإلكماؿ فقط)المصابيح. والطبقات. 
 البن ببلؿ.

عبد اهلل بن أبي قتيبة القنوي. ىكذا في المصابيح والطبقات، وفي األمالي: أبو أحمد  -63
 (، وشرح األحكاـ البن ببلؿ.42عبد اهلل بن أبي كثيبة الغنوي بالكوفة ص)

ىػ(، وقد روى عنو 353الفاكهي المتوفي سنة)عبد اهلل بن محمد بن إسحاؽ العباسي  -64
(، وىو أحد شيوخو كما سبق التنويو. ينظر ترجمتو 314، 232المؤلف كما في األمالي ص)

( وفيهما عبد اهلل بن محمد بن 4/120(، األعبلـ )45-16/44في سير أعبلـ النببلء)
بن محمد بن إسحاؽ  العباس المكي الفاكهي اإلماـ أبو محمد، وفي شرح األحكاـ: عبد اهلل

 الرومي بمكة.
عبد اهلل بن محمد التميمي, يروي عنو المؤلف كما في المصابيح واألمالي  -65
 (.175،395ص)



 عبد اهلل بن محمد السعدي. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وغيره. -66
 عبد اهلل بن مهدي الكوفي. يروي عنو المؤلف في المصابيح. -67
( وشرح 380وسف البكري. يروي عنو المؤلف كما في األمالي ص)عبد اهلل بن ي -68

 األحكاـ لعلي بن ببلؿ.
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عبد اهلل بن عدي الجرجاني. ىكذا في كتابنا والصحيح أنو عبد الملك بن محمد بن  -69
ىػ(. صاحب كتاب الضعفاء.. يروي عنو 323-242عدي الجرجاني اإلسترباذي. أبو نعيم)

(، 547-14/541ذا، وينظر ترجمتو في سير أعبلـ النببلء)المؤلف في كتابو ى
(، وفي شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ: عبد الملك بن محمد بن عدي 4/162واألعبلـ)

 الجرجاني، أبو نعيم.
 علي بن أحمد السبيعي. يروي عنو المؤلف في كتابو ىذا. -70
 أبو علي بن شنبذا. كما في شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -71
 علي بن إسماعيل بن إدريس. يروي عنو المؤلف كما في التتمة. -72
 علي بن إسماعيل أبو الحسين الشيخ. كما في شرح األحكاـ. -73
 علي بن جعفر بن خالد الرازي. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وغيرىا. -74
بقات: علي بن الحسن بن سليماف البجلي، ىكذا في كتابنا ىذا، واألمالي وفي الط -75

 البلخي. يروي عنو المؤلف.
 علي بن الحسن بن يزداد الخياط. كما في شرح األحكاـ. -76
 علي بن الحسن بن شيبة المروزي. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وشرح األحكاـ. -77
 علي بن الحسن األنماري. كما في شرح األحكاـ. -78
لمقاتل واألغاني. يروي عنو المؤلف  علي بن الحسين أبو الفرج األصفهاني، صاحب ا -79

(: حدثني أبو 115(، وقاؿ في األمالي ص)269، 115كما في الطبقات، واألمالي ص)
 قاؿ حدثني أبو الفرج بن الحسين بن مرواف الدمشقي إمبلًء. وىو أحد مشائخو.… العباس 

لي، علي بن الحسين بن الحرث الهمداني. يروي عنو المؤلف كما في ىنا، واألما -80
 والطبقات.

 (.267علي بن الحسين البغدادي. يروي عنو المؤلف كما في األمالي ص) -81
 علي بن الحسين العباسي. يروي عنو المؤلف كما في ىنا، وكذا في األمالي. -82



 علي بن داود بن نصر. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي والمصابيح. -83
 لحسن. كما في شرح األحكاـ.علي بن زيرؾ اآلملي أبو ا -84
 علي بن أبي سليماف. يروي عنو المؤلف كما في التتمة. -85
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 علي بن العباس بن إبراىيم العطار. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات والمصابيح. -86
 علي بن عبد الحميد الكسروي. كما في شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -87
 (.367يروي عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي ص) علي بن محمد بن أباف. -88
 (.434علي بن محمد البزار. يروي عنو المؤلف كما في األمالي ص) -89
 علي بن محمد النخعي. كما في شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -90
 علي بن محمد بن مهرويو القزويني. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات. -91
ىاروف السعدي الروياني. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي علي بن محمد بن  -92
 (.232ص)
 علي بن محمد بن النحوي. ىكذا في شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -93
علي بن محمد بن الهيثم السعدي. ىكذا في المصابيح، وفي الطبقات: علي بن الهيثم  -94

 السعدي. يروي عنو المؤلف.
 اري الفقيو أبو الحسن.علي بن محمد العط -95
علي بن يزيد بن مخلد. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وىنا واألمالي وفي شرح  -96

 األحكاـ البن ببلؿ: علي بن يزيد بن مخلب.
عثماف بن محمد بن إبراىيم بن حواسي أبو الحسن العنسي بن أبي شيبة. يروي عنو  -97

 المؤلف كما في الطبقات.
 (.271. يروي عنو المؤلف كما في األمالي ص)عماد بن معاذ -98
 عمر بن أبي سلمة الخزاعي. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وغيره. -99

عيسى بن محمد العلوي، أبو زيد. يروي عنو المؤلف كما سبق التنويو في ذكر مشائخو  -100
 عليهم السبلـ وقد روى عنو المؤلف أكثر رواياتو.

ن العباس الكندي. أبو العباس. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات الفضل بن الفضل ب -101
 (، وكتابنا ىذا.190واألمالي ص)

 أبو القاسم بن العباس بن الفضل. يروي عنو المؤلف كما في كتبنا ىذا. -102



 أبو محمد الركاني . يروي عنو المؤلف كما في التتمة. -103
ي عنو المؤلف كما في الطبقات، وشرح محمد بن إبراىيم بن إسحاؽ الدىاف. يرو  -104

 األحكاـ.
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 محمد بن إسحاؽ العامري. يروي عنو المؤلف كما في كتابنا ىذا. -105
 محمد بن أبي عمار المقري. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وغيرىا. -106
 اني.محمد بن ببلؿ الروياني. ىكذا في المصابيح والطبقات وفي األمالي: الُرب -107
 محمد بن جعفر األنماطي. أبو أحمد. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وغيرىا. -108
 محمد بن جعفر المحاسلني. كما في شرح األحكاـ. -109
 محمد بن جعفر القرداني. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وغيرىا. -110
 (.70ما في األمالي ص)محمد بن الحسن السلمي. أبو عبد اهلل. يروي عنو المؤلف ك -111
 محمد بن الحسين العلوي العنزي. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات. -112
 محمد بن الحسين السويدي. كما في شرح األحكاـ. -113
محمد بن الحسين بن عبد اهلل البغدادي. أبو بكر. يروي عنو المؤلف كما في األمالي  -114
ين بن عبد اهلل الشطوي بمكة. ولعلو نفس (، وفي شرح األحكاـ: محمد بن الحس269ص)

 االسم.
محمد بن سعيد الساحن، أبو عبد اهلل. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي  -115
 (.241ص)

محمد بن العباس بن الوليد الشامي. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي  -116
 (.81ص)

لصفار. يروي عنو المؤلف كما في األمالي محمد بن عبد الرحمن بن أبي الحسن ا -117
 (.230ص)

 محمد بن عبد الكريم. يروي عنو المؤلف كما في المصابيح. -118
 محمد بن عبد اهلل بن أيوب البجلي. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وغيره. -119
محمد بن عثماف بن سعيد القطاف. أبو بكر. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات  -120

 األمالي، وشرح األحكاـ.و 
 محمد بن علي بن الحسين الصواؼ. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات وغيره. -121



محمد بن علي بن وشاف. ىكذا في الطبقات، وفي األمالي: محمد علي بن سروشاف  -122
(. يروي عنو المؤلف، وقاؿ في األمالي: بعد اسمو حدثنا أبو حاتم الرازي، وفي شرح 264ص)

 حكاـ نفس ما في األمالي.األ

(1/66) 

 

محمد بن علي بن رحيم الشيباني. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي  -123
 (.159ص)

 محمد بن الفضل بن أبي منصور. يروي عنو المؤلف كما في المصابيح. -124
 (.328محمد بن محمد البسطامي. يروي عنو المؤلف كما في األمالي ص) -125
(، 160مد بن ىاروف بن مجمع. يروي عنو المؤلف كما في الطبقات واألمالي ص)مح -126

 وفي شرح األحكاـ: محمد بن ىاروف الروياني، أبو بكر.
 يحيى بن الحسن العلوي. يروي عنو المؤلف كما في التتمة. -127
يعقوب بن إسحاؽ الحارثي. يروي عنو المؤلف كما في المصابيح واألمالي  -128
 (.444ص)

 قد ترجمت لكل اسم منهم ومن غيرىم في الدراسة الخاصة بحياة المؤلف رحمو اهلل تعالى.و 

(1/67) 

 

 تنقبلتو ورحبلتو لطلب العلم
بعد مولده بمدينة آمل طبرستاف وأخذه عن علمائها آنذاؾ ومنهم والده واإلماـ الناصر 

 األطروش، تنقل رحمو اهلل بين عدة أماكن ألخذ العلـو ومن ذلك:
وأخذ عن بعض علمائها، وقد أكرمو عماد الدولة:علي بن  -شيراز،  -ارتحالو إلى فارس  -1

ىػ( ينظر 339ىػ( وقيل: )338( صاحب ببلد فارس آنذاؾ المتوفي سنة)338-320بويو)
 (.15/402لمزيد حوؿ ترجمتو سير أعبلـ النببلء)

لحسين صاحب )األمالي(، ارتحل أيضاً إلى بغداد وأخذ عنو السيداف أبو طالب يحيى بن ا -2
واإلماـ المؤيد باهلل أبو الحسين أحمد بن الحسين بن ىاروف، كما أخذ المؤلف رحمو اهلل عن 

 بعض علماء أىل البيت عليهم السبلـ الموجودين ىناؾ آنذاؾ.
ارتحل إلى الري وذلك سنة اثنين وعشرين وثبلثمائة، وأخذ عن العبلمة شيخ العترة عيسى  -3



أحمد بن عيسى بن يحيى بن زيد عليهم السبلـ وقد أخذ عنو: حديث األئمة بن محمد بن 
 ىػ(.326القدماء، وتوفي أبو زيد العلوي سنة)

وارتحل أيضاً إلى الري وأخذ عن مشائخ منهم العبلمة الحافظ: عبد الرحمن بن أبي  -4
 (.269-13/263ىػ(، انظر ترجمتو في سير أعبلـ النببلء)327-240حاتم)

ل أيضاً إلى مكة، وأخذ عن اإلماـ أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن إسحاؽ بن ارتح -5
 ىػ(.353العباس الفاكهي صاحب )أخبار مكة(، وذلك سنة)

(1/68) 

 

 الملوؾ الذين عاصرىم.
 من خبلؿ مصادر ترجمتو فقد عاصر المؤلف كل من الملوؾ التالية أسمائهم:

ضد بن طلحة بن المتوكل، لقب بالقاىر القاىر باهلل أبو منصور محمد بن المعت -1
 سنة(.53ىػ( عن)339ىػ(، توفي سنة)317سنة)

الراحي باهلل: أبو العباس محمد بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل، ولد  -2
 سنة(.31ىػ( ولو)329ىػ(، وبويع لو بعد خلع القاىر، وتوفي سنة)297سنة)

 لمقتدر بن المعتضد بن الموفق بن طلحة بن المتوكل.المتقي هلل: أبو إسحاؽ إبراىيم بن ا -3
ىػ( 333المستكفي باهلل: أبو القاسم عبد اهلل بن المكتفي بن المعتضد، بويع لو سنة) -4

 ىػ(.338وتوفي سنة)
ىػ( 317من ملوؾ الطوائف علي بن بويو، ناصر الدين أبو محمد الحسن الحمداني سنة) -5

 الدولة اإلخشيدية في مصر والشاـ. ىػ(، وبعض أمراء358والمتوفى سنة)

(1/69) 

 

 ومن أئمة أىل البيت عليهم السبلـ عاصر المؤلف:
اإلماـ األعظم الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن  -1

ىػ(، وىو 304-230الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السبلـ الملقب بالناصر األطروش)
.شيخ المؤلف في كث  ير من العلـو

اإلماـ أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن بن  -2



-304القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، المعروؼ بالداعي)
 ىػ(.360

(1/70) 

 

 تبلمذتو ومكانتو العلمية
 وممن أخذ عنو: -رحمو اهلل  -لم أقف تفصيبًل على من أخذ عن المؤلف 

 الشيخ علي بن ببلؿ وىو الذي تمم المصابيح. -1
زيد بن إسماعيل السيد الشريف أبو الحسين الحسني اإلماـ يروي عن السيد اإلماـ أبي  -2

العباس الحسني عن أحمد بن فيروز عن الهادي للحق يحيى بن الحسين، كما ذكره صاحب 
 الطبقات.

 ىػ(.411-333ين أحمد بن الحسين بن ىاروف)اإلماـ المؤيد باهلل أبو الحس -3
 ىػ( صاحب األمالي.424-340اإلماـ الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن ىاروف) -4
 يوسف الخطيب، كما حققو اإلماـ القاسم بن محمد عليو السبلـ ذكره في الطبقات. -5

(1/71) 

 

 نعتو )ما قاؿ فيو بعض العلماء من النعوت(
في اإلماـ أبي العباس رحمو اهلل ويمكن إيراد بعض نماذج من ذلك على تعددت أقواؿ العلماء 

 النحو التالي:
اإلماـ عبد اهلل بن حمزة، يقوؿ في حقو: المحيط بألفاظ العترة أجمع غير مدافع وال منازع   -1

 كاف في محل اإلمامة ومنزؿ الزعامة.
فيو: ىو حجة ومحجة ولو  أحمد بن صالح بن أبي الرجاؿ مؤلف كتاب )مطلع البدور( قاؿ -2

 العلـو الواسعة والمؤلفات النافعة.
العبلمة إدريس بن علي الحمزي مؤلف كتاب )كنز األخيار في السير واألخبار()خ( قاؿ  -3

 في حقو: جمع بين الكبلـ والفقو وإليو انتهت الرئاسة في فقو الزيدية.
 ـ وفقو الزيدية.الحاكم الجشمي قاؿ في حقو: فاحل عالم يجمع بين الكبل -4
العبلمة مجد الدين المؤيدي قاؿ في حقو: العالم الحافظ الحجة شيخ األئمة ووارث  -5



 الحكمة رباني آؿ الرسوؿ وإماـ المعقوؿ والمنقوؿ.
 يحيى بن الحسين صاحب )المستطاب( قاؿ في حقو: ىو المتكلم الفقيو المناظر. -6

(1/72) 

 

 مؤلفاتو
 ي بين أيدينا.كتاب المصابيح. وىو الذ  -1
شرح أحكاـ اإلماـ الهادي يحيى بن الحسين عليو السبلـ قاؿ صاحب )مطلع البدور(:  -2

(، ونقل صاحب )المستطاب( 1862( تحت رقم)2/128وقفت عليو. وينظر مؤلفات الزيدية)
 أنو يقع في مجلدين، وأف األحاديث التي أوردىا فيو مسندة.

حب )مطلع البدور(: ولو كتاب في )النصوص(. النصوص وقيل: شرح النصوص. قاؿ صا -3
وقاؿ صاحب )المستطاب(: )شرح النصوص في مجلد(، وقاؿ ابن أبي الرجاؿ: )ولم أعرؼ 

الخ(. وينظر مؤلفات …النصوص لو إال أني رأيت كتاباً في غاية الحسن مبوباً على أبواب الفقو
 (.3162( رقم)3/106الزيدية)

الحسين عليو السبلـ قاؿ ابن أبي الرجاؿ: موجود، قاؿ  شرح المنتخب للهادي يحيى بن -4
(: شرح المتخب للهادي يحيى بن الحسين )مطلع 79مؤلف أعبلـ المؤلفين الزيدية ص)

 (.2012( تحت رقم)2/190البدور وغيره(. وينظر مؤلفات الزيدية)
اب الفقو يذكر فيو الفقو: قاؿ ابن أبي الرجاؿ: رأيت لو كتاباً في غاية الحسن مبوباً على أبو  -5

الخبلؼ بين القاسم والهادي وبين أبي حنيفة والشافعي ويورد الحجة، وإذا روى الحديث ساقو 
 (.2/325(. ينظر مؤلفات الزيدية)6بإسناده. ولعلو التالي)

كتاب ما تفرد بو القاسم والهادي صلوات اهلل عليهما دوف الفريقين من مسائل الحبلؿ   -6
ألحكاـ. قاؿ مؤلف أعبلـ المؤلفين الزيدية: )خ( حمن مجموع بمكتبة والحراـ وغيرىن من ا

السيد المرتضى بن عبد اهلل بن علي بن عثماف الوزير ىجرة السر بني حشيش في مجلد منزوع 
 الغبلؼ.

 شرح اإلبانة. ذكره الجنداري في )رجاؿ األزىار(. -7

(1/73) 

 



 وفاتو ومكاف دفنو
 ىػ(.353توفي صاحب الترجمة سنة)

أما مكاف دفنو فقد نقل صاحب )المستطاب( )خ( ما لفظو: )ولعل قبره بجرجاف وعليو مشهد 
ىنالك، يروى أنو لم يبق من المشاىد التي أخربتها التتار حاؿ خروجهم على الملك محمد 

بكسل خوارـز شاه إال المشاىد التي في ببلد الزيدية كمشهد السيدين أبي العباس وأبي 
 طالب(.

(1/74) 

 

 مصادر ترجمتو
/خ( )رىن التحقيق(، 1(، طبقات الزيدية)189/خ(، التحف شرح الزلف ص)1مطلع البدور)

( 21(، فهرس أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم)2/469الجداوؿ للقاسمي)خ(، أعياف الشيعة)
(، 698(، فهرس مكتبة الجامع الكبير. المكتبة الغربية ص)63(، الفلك الدوار ص)34رقم)

، 2127، 2347( األرقاـ)1810-1808الجامع الكبير بصنعاء األوقاؼ ص) فهرس مكتبة
(، 106، 3/22(، )325، 190، 2/128(، )246، 1/140(، مؤلفات الزيدية )2185

(، لوامع األنوار )ينظر فهارسو(، رجاؿ األزىار للجنداري 1/136معجم المؤلفين لكحالة)
(، الآللئ المضيئة 17عة المئات ص)(، طبقات أعبلـ الشيعة: نوابغ الرواة في راب3ص)

(، أعبلـ المؤلفين 318-1/317/خ(، المستطاب)خ(، الشافي لئلماـ عبد اهلل بن حمزة)2)
( ومنو: الطبقات 84(، مصادر تأريخ اليمن أليمن فؤاد السيد)42( ترجمة)79-78الزيدية)

الكبار وطرقهم في  الزىر)خ(، نزىة األنظار في ذكر أئمة الزيدية األطهار وشيعتهم النحارير
أسانيدىم إلى النبي المختار للعبلمة يحيى بن محمد بن حسن المقرائي )خ(، كنز األخيار في 

السير واألخبار)خ(، أخبار فخ ألحمد بن سهل الراوي بتحقيق د.ماىر جرار )ينظر فهارسو( 
(، أسانيد األئمة، أحمد بن سعد الدين 1/10(، التحرير، للناطق بالحق)365ص)
 سوري)خ(.الم

(1/75) 

 

 ترجمة الشيخ علي بن ببلؿ
ترجم لو صاحب مطلع البدور وقاؿ: العبلمة الفقيو أبو الحسن علي بن ببلؿ رحمو اهلل. ىو 



العبلمة المحقق صاحب التصنيف فمثلو في المذىب يلحق بسادتو الهارونيين، ولو عدة كتب 
مذىب الناصر عليهم السبلـ كتاب  في المذىب منها: )الوافر( بالراء المهملة بعد الفاء في

جليل، ولو كتاب )الوافي( في مذىب الهادي عليهم السبلـ فبل يذىب عنك أف )الوافر( غير 
)الوافي( وكبلىما لو فالوافر بالراء على مذىب الناصر، والوافي على مذىب الهادي، ولو كتاب 

ة( وقبوؿ الناصر لها حيناً )المؤخر الصغير( وأظنو الذي نقل عنو بعض شيوخنا )مسألة الهدي
وبرده لها حينا فإنها...إلخ، وكتاب ابن ببلؿ ثم قاؿ الناقل من شيوخنا ثم أىلها من الوافر بل 

من غيره البن ببلؿ ولم أجد في الفقو بعد الوافر والوافي غير المؤخر والرواية ىي حدثني 
جرة اإلحساف حملت حسين الجحاـ قاؿ: كنت جمعت بالجيل والديلم سبعة آالؼ درىم بأ

من ذلك إلى الناصر ثبلثة آالؼ درىم صحاح ىدية لو فلم يقبل إلى أف قاؿ: وىو رحمو اهلل 
الذي تمم المصابيح كتاب أبي العباس أحمد بن إبراىيم الحسني عليو السبلـ ألنو نقل إلى 

عباس جوار اهلل وىو في ترجمة يحيى بن زيد. قاؿ ابن ببلؿ ما لفظو: كاف الشريف أبو ال
الحسني رحي اهلل عنو ابتدأ ىذا الكتاب فذكر جملة أسامي األئمة في أوؿ ما يريد ذكر 

خروجهم فلما بلغ إلى خروج يحيى بن زيد إلى خراساف حالت المنية بينو وبين إتمامو، فسألني 
بعض األصحاب إكمالو فأجبت إلى ملتمسهم محتسباً لؤلجر وأتيت بأسمائهم على حسب ما 

 أقدـ أحد منهم على اآلخر. رتب ىو ولم
 قاؿ يوسف الحاجي الزيدي: دفن ابن ببلؿ في قرية وارقوبو خالو رز. انتهى.

(1/76) 

 

كما ترجم لو العبلمة يحيى بن الحسين صاحب )المستطاب( بما لفظو: الفقيو علي بن ببلؿ 
الهادي، من  مولى السيدين المؤيد باهلل وأبي طالب من العلماء الفضبلء المؤلفين على مذىب

مؤلفاتو شرح أحكاـ الهادي، ومنها: تتمة المصابيح في علم التاريخ الذي ألفو أبو العباس 
الحسني إلى وقتو ولو خبلؼ كثير في كتب الفروع. وىو الذي غلطو أبو طالب في مسألة 

 الخبلؼ قدر البدلين.
ؿ اآلملي أبو الحسن وترجم لو صاحب كتاب )أعبلـ المؤلفين الزيدية( بما لفظو: علي بن ببل

الزيدي، من مدينة آمل طبرستاف مولى السيدين اإلمامين المؤيد باهلل وأبي طالب، كاف من 
المتبحرين المبرزين في فنوف متعددة حافظاً للسنة، مجتهداً محصبلً للمذىب، وملئت كتب 

ذكروا لو المذىب بذكره لو مصنفات نفيسة، ولعلو من علماء الزيدية في القرف الخامس، لم ي
تاريخ وفاة، ومن مؤلفاتو: تتمة كتاب المصابيح، الموجز الصغير، الوافر في مذىب الناصر، 



 الوافي على مذىب الهادي، شرح األحكاـ للهادي.
وترجم لو القاحي العبلمة أحمد بن عبد اهلل الجنداري في تراجم رجاؿ األزىار فقاؿ: علي بن 

خوين المؤيد باهلل وأبي طالب. كاف ىذا الشيخ من ببلؿ اآلملي الزيدي مولى السيدين األ
المتبحرين المبرزين في فنوف عديدة حافظاً للسنة مجتهداً محصبلً للمذىب وملئت كتب 

األصحاب بذكره، وىو الذي يعرؼ بصاحب )الوافي(، ولو مصنفات نفيسة منها: )الوافي( في 
)شرح األحكاـ(، من أجّل الكتب مسند الفقو، وقد أكثر الرواية منو في )شرح األزىار(، ومنها 

األحاديث وفيو ما يكشف عن معرفتو وحفظو لؤلسانيد واطبلعو على علم الحديث، وقد نقل 
منو سيدي ]أحمد بن[ الحسين بن يوسف زبارة في تتمة االعتصاـ بأسانيده، ومن مؤلفاتو: تتمة 

زيد إلى أبي عبد اهلل بن  المصابيح الذي ألفو السيد أبو العباس الحسني من خروج يحيى بن
 الداعي، وذكر فيو المتفق على أمانتهم والمختلف فيهم، ولم يؤرخوا لو وفاة.

(1/77) 

 

وبعد أف أوححت ترجمة المؤلف نقبًل عمن ترجموه أورد فيما يلي ملخصاً لترجمتو في شكل 
 نقاط وعلى النحو التالي:

(1/78) 

 

 اسمو ونسبو
نسبة إلى  -عن اسمو كامبًل فيما عد أنو: علي بن ببلؿ اآلملي  لم تفصح المصادر التي ترجمتو

 آمل طبرستاف.

(1/79) 

 

 مولده ونشأتو ووفاتو
لم أقف على تأريخ مولده وال تأريخ وفاتو والذي وقفت عليو أنو توفي ودفن في قرية وارقوبو من 

 ببلد فارس من كورة اصطخر قرب بزد.
وركوه بالفتح والسكوف وحم الكاؼ وسكوف الواو  (:5/373قاؿ الحموي في معجم البلداف)

وىاء خالصة. معناه بالفارسية على الجبل، وىو تعجيم أبرقوه وقد ذكرت...إلخ، ثم ذكر 



( ما لفظو: أبرقوه: بفتح أولو وثانيو وسكوف الراء وحم القاؼ والواو ساكنة وىاء 1/69في)
ل فارس يسمونها وركوه ومعناه: فوؽ محضة: ىكذا حبطو أبو سعد ويكتبها بعضهم أبرقوبو، وأى

ونسب إليها أبا الحسن … الجبل، وىو بلد مشهور بأرض فارس من كورة اصطخر قرب يزد 
ىبة اهلل بن الحسن بن محمد األبرقوىي الفقيو، حدث عن أبي القاسم وعبد الرحمن بن أبي 

 عبيدة بن منده.
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 مشايخو الذين أخذ عنهم
السيد أبو العباس الحسني إذ تعتبر جميع أسانيده تقريباً أكثر  أجل مشائخو وأىمهم ىو

 % منها( عن أبي العباس سواًء في كتابنا ىذا أو في غيره.90من
ووقفت في كتاب تتمة االعتصاـ للعبلمة أحمد بن الحسين زبارة، وكذا كتاب صاحب الترجمة 

 منهم:)شرح األحكاـ( الجزء األوؿ على بعض مشايخو الذين أخذ عنهم و 
الطحاوي. إذ يقوؿ: وروينا عن الطحاوي. ولعلو روى عنو بواسطة أبي العباس. وذكر ذلك  -1

في كتابو )شرح األحكاـ( كما نقلو زبارة السالف الذكر. وذكر في كتابو )شرح األحكاـ( أكثر 
 من رواية عن الطحاوي عن أحمد بن يونس، ...إلخ.

 الحسين بن أبي الربيع القطاف. -2
 بكر المقري. أبو -3
 سعيد بن أبي سعيد المقري. ولعلو أبو بكر المقري، واهلل أعلم. -4
 الشريف الحسن إجازًة. ىكذا ذكره في )شرح األحكاـ(. -5
 أبو الحسين علي بن إسماعيل الفقيو. -6
 أبو الحسن علي بن زيرؾ اآلملي. -7
 أبو الحسن علي بن محمد الفضل المعروؼ بابن أبي اليسر. -8
 مرو بن شعيب عن أبيو عن جده.ع -9

 محمد بن إسحاؽ بن كثير اآلملي. -10
 ابن مرزوؽ عن عفاف بن مسلم. -11
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 مؤلفاتو
للشيخ علي بن ببلؿ أكثر من مؤلف بعضها اختصرىا من مؤلفات السيد أبي العباس وبعضها 

 كما في التتمة ومن ذلك:  -جمعها رواية عنو 
 ا رواية عن المؤلف السيد أبي العباس.تتمة المصابيح. وقد جمعه -1
 الموجز الصغير. ذكره ابن أبي الرجاؿ في مطلع البدور)خ(. -2
 الوافر في مذىب الناصر. قاؿ ابن أبي الرجاؿ أنو كتاب جليل. -3
ورقة( كتبت 167الوافي على مذىب الهادي. منو نسخة خطت في القرف السادس في) -4

 ( مكتبة األوقاؼ صنعاء.1261برقم) لخزانة اإلماـ عبد اهلل بن حمزة
شرح األحكاـ للهادي. قاؿ الجنداري: من أجّل الكتب، مسند األحاديث، وفيو ما  -5

يكشف عن معرفتو وحفظو لؤلسانيد واطبلعو على علم الحديث، قلت: الراجح عندي أنو 
كثيرًا على ػ  -األغلب  -منتزع من شرح أبي العباس الحسني على األحكاـ بدليل اعتماده فيو 

 الرواية من طريق السيد أحمد بن إبراىيم الحسني أبي العباس. واهلل أعلم.
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 ما قالو العلماء فيو
 ابن أبي الرجاؿ قاؿ في حقو: العبلمة الفقيو المحقق صاحب التصنيف. -1
الجنداري في رجاؿ األزىار قاؿ في حقو: كاف من المتبحرين المبرزين في فنوف عديدة  -2
 افظاً للسنة مجتهداً محصبلً للمذىب.ح
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 مصادر ترجمتو
(، المستطاب)خ(، فهرس مكتبة 24-23/خ(، رجاؿ األزىار للجنداري ص)3مطلع البدور )
(، أعبلـ 144، 142، 85(، )3/22(، )1/246(، مؤلفات الزيدية )1146األوقاؼ ص)

 (.695( ترجمة)662المؤلفين الزيدية ص)
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 ادر المؤلفمنهج ومص
 منهج المؤلف

 يمكن أف أوحح منهج المؤلف من خبلؿ النقاط التالية:
يورد األخبار المتعلقة بالمترجم لهم في شكل رواية عن مشايخو أو الذين روى عنهم  -1

 إجازة.
يأتي ببعض المعلومات خصوصاً غير المسندة برواية نقبلً عن ابن إسحاؽ وابن حبيب  -2

 حم وغيرىم.والواقدي ونصر بن مزا

(1/85) 

 

 مصادر المؤلف
( شخصية يمكن توحيح أسمائهم وعدد الرواية المروية 58لقد روى المؤلف في كتابو ىذا عن)

 عن كل واحد منهم على النحو التالي مرتباً ذلك من األوؿ وحتى األخير.
 ( خبرًا.19أحمد بن سعيد بن عثماف الثقفي. يروي عنو المؤلف) -1
 ( أخبار طواؿ.5مة الخزاعي. يروي عنو المؤلف )عمر بن أبي سل -2
 (أخبار.8عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني. الحافظ. يروي عنو ) -3
 (خبرًا.15محمد بن جعفر األنماطي. أبو أحمد السروي. يروي عنو ) -4
 عبد الرزاؽ بن محمد. يروي عنو المؤلف خبرين. -5
 خبرين. إسحاؽ بن يعقوب بن إبراىيم. يروي عنو -6
 عبد اهلل بن أبي قتيبة القنوي. يروي عنو خبرًا واحداً. -7
 إسحاؽ بن إبراىيم الحديدي/أو/ الجديدي/ أو/ الحميدي. يروي عنو ثمانية أخبار. -8
 محمد بن جعفر القرداني. يروي عنو عشرة أخبار. -9

 ( أخبار.8أحمد بن محمد بن بهراـ النماري. يروي عنو ) -10
 إبراىيم الحداد )يوسف الكسائي(. يروي عنو خبراً واحدًا.الحسن بن  -11
 محمد بن عبد الكريم. يروي عنو خبرين. -12
 (خبرًا.13علي بن الحسن بن سليماف البلخي أو البجلي. يروي عنو) -13
 عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد األسدي. يروي عنو أربعة أخبار. -14
احب )الجرح والتعدي(. يروي عنو المؤلف اثني عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ص -15

 عشر خبرًا.



 محمد بن ببلؿ الروياني. يروي عنو سبعة أخبار. -16
 عبد الرحمن بن محمد الضبيعي. يروي عنو خبرين. -17
 علي بن العباس العلوي العطار. يروي عنو خبراً واحدًا. -18
 (أخبار.6) إسماعيل بن إبراىيم شنبذا وقيل: شنبذين. يروي عنو -19
 علي بن أحمد السبيعي. يروي عنو خبرًا واحداً. -20
 عبد اهلل بن محمد السعدي. يروي عنو خبرًا واحدًا. -21
 (أخبار.4علي بن الحسين بن الحرث الهمداني. يروي عنو ) -22
 يعقوب بن إسحاؽ الحارثي. يروي عنو خبرًا واحدًا. -23
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 عنو خبرين. علي بن يزيد بن مخلد. يروي -24
 أحمد بن خالد الفارسي. يروي عنو خبرين. -25
 محمد بن أبي عمار المقري. يروي عنو خبرين. -26
 إبراىيم بن سليماف السروي. يروي عنو خبرين. -27
 (خبرًا.11أحمد بن علي بن عافية. يروي عنو ) -28
 محمد بن الفضل بن أبي منصور. يروي عنو خبرًا. -29
 بن أبي الربيع القطاف. يروي عنو ثبلثة أخبار.الحسن بن علي  -30
 أحمد بن علي بن قاحي يحيى بن الحسين عليو السبلـ. يروي عنو خبر واحد. -31
 محمد بن علي بن الحسين الصواؼ. يروي عنو أربعة أخبار. -32
 أحمد بن إدريس األشعري. يروي عنو خبراً واحداً. -33
 عنو خبرًا واحدًا.عبد اهلل بن جعفر الحضرمي. يروي  -34
 عبد اهلل بن الحسين اإليوازي. يروي عنو سبعة أخبار. -35
 أحمد بن العباس بن يزيد األصبهاني. يروي عنو خبرًا واحدًا. -36
 جعفر بن سليماف أبو سليماف الضبعي. يروي عنو خبرين. -37
 الحسن بن محمد بن مسلم الكوفي. يروي عنو خبرين. -38
 الهيثم السعدي. يروي عنو خمسة أخبار.علي بن محمد بن  -39
 محمد بن إسحاؽ العامري. يروي عنو خبرًا واحداً. -40
 علي بن جعفر بن خالد الرازي. يروي عنو ستة أخبار. -41



 إبراىيم بن محمد الثقفي. يروي عنو خمسة أخبار. -42
 علي بن داود بن نصر. يروي عنو ثبلثة أخبار. -43
 . يروي عنو أكثر أخبار المصابيح والتتمة.عيسى بن محمد العلوي -44
 أبو القاسم بن العباس بن الفضل. يروي عنو خبرًا واحدًا. -45
 عبد اهلل بن محمد التميمي. يروي عنو أربعة أخبار. -46
 أحمد بن محمد بن نجيح البجلي. يروي عنو خبرين. -47
 محمد بن عبد اهلل بن أيوب البجلي. يروي عنو خبرًا. -48
 أحمد بن فيروز الكوفي. يروي عنو خبرًا. -49
 عبد اهلل بن الحسن بن مهدي الكوفي. يروي عنو سبعة أخبار. -50
 عبد العزيز إسحاؽ. يروي عنو خبراً واحدًا. -51
 علي بن الحسين العباسي. يروي عنو خبرين. -52
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 الفضل بن الفضل الكندي. يروي عنو خبرين. -53
 علي القاحي. يروي عنو خبراً واحدًا. أحمد بن محمد بن -54
 الحسن بن علي الجوسقي. يروي عنو خمسة أخبار. -55

ومن مصادر المؤلف رحمو اهلل نقلو عن أعبلـ مؤلفين ومشهورين غير أنو لم يذكر المصدر 
الذي استعاف بو أو نقل عنو ومن أولئك األعبلـ ابن إسحاؽ ومحمد بن حبيب والواقدي ونصر 

 بو مخنف لوط بن يحيى.بن مزاحم وأ
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 منهج ومصادر الشيخ علي بن ببلؿ
 منهجو

 يمكن توحيح منهج متمم التتمة في النقاط التالية:
 يروي أغلب الروايات عن السيد أبي العباس الحسني. -1
ي ال يثبت السند كامبًل وإنما يأتي بقولو: أخبرنا أبو العباس بإسناده. وأحياناً يبتر السند ويأت -2

 بالراوي عنو السيد أبو العباس الحسني.



في التراجم األخيرة كالمرتضى والناصر ابني يحيى بن الحسين عليهم السبلـ وكذا الناصر  -3
 األطروش ال يثبت أسانيد ألخبارىم وإنما يورد المعلومات في شكل قصصي.
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 مصادره
ات التي أوردىا في التتمة فيما عدا خبرًا يعتبر اإلماـ أبو العباس الحسني المصدر الوحيد للرواي

واحداً رواه عن أبي الفضل يحيى بن الحسين، وكذا بعض الرواة كما يصرح ذلك بقولو: 
 ويأتي باالسم. -أي صاحب الترجمة  -وسمعت بعض أصحابو 

ومن مصادره أيضاً مصادر مرجعية إذ يذكر أنو نقل عن سيرة اإلماـ الهادي يحيى بن الحسين 
ي آخر ترجمة الهادي وكذا في ترجمة الناصر األطروش يذكر أنو نقل عن سيرتو إذ قاؿ: للعلو 

 إلخ.…قاؿ مؤلف أخباره رأيت في يـو واحد وقد وفد عليو أربعة عشر رجل
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 أىمية وتحليل موحوع المخطوطة
 مها:تتمثل أىمية الكتاب الذي بين أيدينا بقسميو المصابيح والتتمة في عدة نقاط من أى

أنو يعد من أوائل كتب الزيدية ومصادرىم األساسية في السير والتراجم )السيرة النبوية  -1
وسير أئمة آؿ البيت( إذ جمع فيو المؤلف وتلميذه الشيخ علي بن ببلؿ كثيراً من المعلومات 
ي التاريخية والسياسية عن المترجم لهم بطريقة موثقة ومسندة، أوححت الكثير من الحقائق الت

 حاوؿ بعض الكتاب طمسها أو التقليل من أىميتها.
أنو يوحح الدور النضالي والمعاناة التي القاىا أئمة أىل البيت النبوي الشريف ابتداًء  -2

بالرسوؿ األعظم وانتهاء باإلماـ الناصر األطروش إذ أسرؼ خصـو ىذا البيت الطاىر في 
اً شتى من النكاؿ، وصبوا عليهم صنوؼ محاربتهم وتشريدىم والنيل منهم بل أذاقوىم حروب

العذاب، ولم يرعوا لهم حقاً وال حرمة، وصارت مصائب ىذا البيت الطاىر مضرباً لؤلمثاؿ في 
فظاعة التنكيل والتشريد. وصارت مصارع ىؤالء األئمة الشم أحاديثاً تروى وأخباراً تتناقل عبر 

العبرة والقدوة والمثل الرائع للتضحية  التاريخ، يجد القارئ في ذكرىم وذكر مواقفهم وجهادىم
 والجهاد في سبيل إعبلء كلمة اهلًل.

أنو يوحح دور أىل البيت النبوي الشريف في سير حركة التاريخ وتأثيرىم اإليجابي في  -3



 صنع أحداثو إذ جمعوا بين العلم والعمل وأصبحوا قدوة لآلخرين في كثير من مناحي الحياة.
روج على الظلمة حتى يستقيم الوحع وتنتشر العدالة االجتماعية بين ومنها الجهاد والخ -4

 الناس ويتحقق أىم عاملين من عوامل االستقرار السياسي وىما: األمن والعدؿ.
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 ثالثاً: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق
هن لقد اعتمدت في دراسة وتحقيق المخطوطة التي بين أيدينا على أربع نسخ خطية رمزت ل

بالحروؼ )أ، ب، جػ، د( وأف النسخة)أ( ىي األقرب إلى الصحة من غيرىا يليها النسخة)د( ثم 
 النسخة)جػ( وتأتي في المرتبة الثالثة، ثم النسخة)ب( وتأتي في المرتبة الرابعة.

 ويمكن وصف تلك النسخ على النحو التالي:
 النسخة األولى: وقد رمزت لها بالحرؼ )أ(

ورة عن نسخة أصلية، ويملك ىذه النسخة المصورة العبلمة: محمد بن ىذه النسخة مص -1
 الحسن العجري. صعدة.

تبدأ ىذه النسخة بست وريقات أثبت فيهن مالكها فهرس المخطوطة منتهياً بفهرست   -2
 كتاب أخبار فخ. ثم يلي ذلك خمس وريقات تركن بياحاً.

( جهة اليسار وينتهي 1يلي ذلك عنواف الكتاب )المصابيح( ويبدأ بالصفحة) -3
( وتحديداً بالثلث الثاني من تلك الصفحة، وقاؿ بعد ذلك ما لفظو: )أوؿ ما 223بالصفحة)

جمعو الشيخ علي بن ببلؿ رحمو اهلل(، ثم أتى بالبسملة وقاؿ: )ذكر خروج يحيى بن زيد...(، 
الحسني عليو وأوحح الناسخ في حاشية الصفحة المذكورة ما لفظو: )آخر ما جمع أبو العباس 

 السبلـ(.
( وحتى 223يلي ذلك ما جمعو الشيخ علي بن ببلؿ ومن الثلث األخير للصفحة) -4

 (.386الصفحة)
يلي ذلك تراجم األئمة: محمد بن القاسم بن إبراىيم عليهم السبلـ واإلماـ الحسن بن  -5

لدالئل لئلماـ القاسم وإسماعيل بن القاسم والحسين بن القاسم، منقولة من كتاب التنبيو وا
 القاسم بن علي العياني.

( كتاب أخبار فخ ويحيى بن عبد اهلل عليهما السبلـ ألحمد 393يلي ذلك ومن الصفحة) -6
 (.495بن سهل الرازي رحمو اهلل وينتهي الكتاب المذكور بالصفحة)

( سطرًا، ولم يشذ عن ذلك 18مسطرة النسخة: يبلغ عدد األسطر في الصفحة الواحدة) -7



 بعض الصفحات وبشكل نادر. إال
سم( تقريباً. ىذا إذا ما اعتبرت أنها ُصوِّرت بنفس حجم 21×30مقاسها: طبقاً لما لدينا ) -8

 األـ. أما إذا كاف خبلؼ ذلك فشيء آخر لم أقف عليو.
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النسخة مكتوبة بالمداد األسود، والخط فيها نسخي نفيس يميل إلى خط الثلث، وبعض  -9
 كتوبة بخط أكبر كالعناوين وبعض أحواؿ المترجم لو.األلفاظ م

يضع الناسخ عناوين في الحاشية غالباً. كما يعلق أيضاً على بعض األلفاظ إما لغوياً أو  -10
 تصحيحاً لمعلومة وردت في المتن.

انتهى الناسخ من نسخ الكتاب يـو األربعاء ثامن شهر ذي القعدة سنة ثبلثة عشر ومائة  -11
 الهجرة النبوية المطهرة.وألف من 

اسم الناسخ: أحمد بن ناصر السماوي، وقاؿ: استكتبو سيدي الشيخ األعظم والرئيس  -12
 المكـر جماؿ اإلسبلـ عمر بن محسن مغلس.

 النسخة الثانية: وقد رمزت لها بالحرؼ )د(
 ىذه النسخة مصورة عن نسخة خطية بإحدى المكتبات الخاصة. -1
( صفحة العنواف جهة اليسار وتحتوي على كتب أخرى غير 1الصفحة)تبدأ ىذه النسخة ب -2

( وينتهي 1المصابيح والتتمة، وما يهمنا توحيحو أف المصابيح يبدأ من الصفحة)
 (.360وحتى210( ثم التتمة من الصفحة)210بالصفحة)

أدخل الناسخ أكثر من حاشية حمن المتن، وإجمالي عدد األسطر المدخلة على  -3
 (.5، 4، 3، 2( إحافة إلى سند الكتاب ص)159المتن)

 مسطرة النسخة: عشروف سطراً للصفحة الواحدة. -4
 سم(.13×20مقاس المخطوطة ) -5
 يضع الناسخ عناوين جانبة في الحاشية كما في النسخ األخرى. -6
 ( سند الكتاب.5( وحتى السطر الثامن من صفحة)2أورد من الصفحة) -7
 سود وبخط نسخي جميل ومشكل يميل إلى خط الثلث.النسخة خطت بالمداد األ -8
تأريخ نسخها يـو الثبلثاء سادس عشر شهر ربيع أوؿ سنة ثمانين بعد األلف بعناية ورسم  -9

 المطهر بن عبد اهلل جحاؼ.
 الناسخ ىو: صبلح بن مهدي بن محمد بن صبلح. -10



 النسخة الثالثة: وقد رمزت بالحرؼ )جػ(
ن نسخة خطية بمكتبة أحسن بن علي أحسن الحمراف، مالك ىذه النسخة مصورة ع -1

 النسخ المصورة العبلمة عبد الرحمن شايم.
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(، وتنتهي المخطوطة 1تبدأ ىذه النسخة بصفحة عنواف المخطوطة وىي الصفحة رقم) -2
( وتحديد منتصف 78( وينتهي كتاب المصابيح في الثلث األخير من صفحة)150بالصفحة)

( 150(. وتبدأ التتمة من ىذه الصفحة سبعة أسطر فيها وتنتهي بالصفحة)25السطر)
( سطراً منها، يلي كتاب المصابيح والتتمة كتاب نجـو األنظار المهتدى بها في 12وتحديداً)

 ظلمات مشكبلت البحر الزخار تأليف السيد اإلماـ الحافظ ىاشم بن يحيى الشامي.
( 127ادي يحيى بن الحسين بن القاسم من الصفحة )أدخل الناسخ في ترجمة اإلماـ اله -3

( وتحديداً نصف السطر الرابع منها ما لفظو: )ومما نقلو 141( سطراً منها وحتى ص)11وبعد)
محمد بن عامر األصبهاني من سيرتو عليو السبلـ وتواحعو ومجالسو وأداتو قاؿ علي بن محمد 

حتى قاؿ: لما ترفق ومن رفقو … الهاديحدثني أبي محمد بن عبيد اهلل قاؿ كاف من تواحع 
إلخ من ما أثبتو. وقد تم حذؼ كل …وعدلو(، ثم قاؿ الناسخ: )رجع( ثم فتح نجراف وأقاـ بها

 ذلك نظراً ألنو ليس من األصل.
-30مسطرة النسخة: ليس لها مسطرة محددة، وتتراوح عدد أسطر الصفحة منها بين) -4

 ( سطرًا.33
 سم(.23×34.5مقاس المخطوطة) -5
النسخة منسوخة بالمداد األسود، وقد يثبت بعض العناوين والمداخل وبعض الكلمات  -6

 المهمة بقلم آخر.
الخط نسخي يقرء يميل إلى خط الثلث في العناوين الكبيرة أما ما عدى غير ذلك فبل  -7

 تنطبق عليو تلك القاعدة.
هر ربيع األوؿ انتهى الناسخ لهذه النسخة ليلة السبت الخامس عشر من ش -8

 ىػ(.1315سنة)
 اسم الناسخ: صالح بن أحمد بن محمد سهيل. -9

 النسخة الرابعة وقد رمزت لها بالحرؼ )ب(
ىذه النسخة حمن مكتبة الوالد العبلمة المجتهد مجد الدين بن محمد بن منصور  -1



 المؤيدي )وقف هلل تعالى(.
 لمخطوطة.ب( ولم يثبت فيها عنواف ا2يبدأ الكتاب بالورقة ) -2
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ب( وتبدأ التتمة 92ورقة( إذ ينتهي المصابيح بالورقة)175عدد ورقات المخطوطة ) -3
 أ(.175أ( وتنتهي بالورقة)93بالورقة)

( 24-18مسطرة النسخة: ليس لها مسطرة محددة وتتراوح عدد أسطر الصفحة بين) -4
 سطراً من صفحة إلى أخرى وىكذا.

 سم(.18×26.5مقاس المخطوطة: ) -5
النسخة منسوخة بالمداد األسود، وقد يكتب بعض األلفاظ كالمداخل وبعض األعبلـ  -6

 بالمداد األحمر واألخضر واألزرؽ والسماوي.
 الخط نسخي يقرء أقرب إلى الفارسي مع الرقعة. -7
انتهى الناسخ من نسخ ىذه النسخة صبح الجمعة الحادي والعشرين من شهر ربيع األوؿ  -8

 عشر وثبلثمائة وألف. سنة خمسة
اسم الناسخ: لم يذكر، والذي وقفت عليو أف ىذه النسخة خطت بعناية إبراىيم بن يحيى  -9

 بن علي بن أحمد سهيل.
وبعد أف أوححت في ىذه الدراسة المصغرة ما أوححتو أحب أف أتقدـ بخالص شكري، وفائق 

سبيل إخراج الكتاب إلى حيز  تقديري، وجميل عرفاني إلى كل من مد يد العوف والمساعدة في
التداوؿ وىم ُكثر إحافة إلى من سبق ذكرىم أخص الولد النبيو عبد الملك بن علي بن عبد اهلل 
الحوثي أصلحو اهلل، كما أخص بو أيضاً أوالدي وزوجتي، راجياً وداعياً اهلل عز وجل أف يوفقهم 

لخير خطاىم، وأف يجعل ما إلى ما يحبو ويرحاه، وأف يصلح شأنهم، وأف يسدد على طريق ا
 قاموا بو نحوي في ميزاف حسناتهم بحق محمد وآلو.

وأخيراً أسأؿ اهلل تبارؾ وتعالى أف يجعل عملي ىذا خالصاً لوجهو الكريم، وأف يوفقني إلى خدمة 
العلم وأىلو، واهلل من وراء القصد، وىو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وآخر 

 لحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو الطاىرين.دعوانا أف ا
 عبد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الحوثي

 ىػ1420من شهر رجب األصم عاـ 28يـو اإلثنين 
 ـ8/11/1999الموافق
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 خطبة الكتاب
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الرحمة وآلو.الحمد هلل ولي الحمد وأىلو وصلى اهلل على محمد نبي »
ىذا كتاب يذكر فيو ميبلد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ونسبو، وآباؤه وأمهاتو، 

وعمومتو، وأزواجو، وذكر حليتو، وآدابو إلى وفاتو وأسماء أوالده واألئمة السابقين من ولد علي 
 أمير المؤمنين عليو السبلـ في سائر َما عرض وازدوج إلى ذلك.

اس أحمد بن إبراىيم الحسني، يستذكربو الُمْسَتهدي، وَيْسَتهِدي بو الُمبتدي، َعِملو أبو العب
 «.وإلى اهلل الرغبة في التيسير، وبو العصمة في كل األمور
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 (الرسوؿ األعظم محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن ىاشم[1])
 ـ(633 - 571ىػ /11 -ؽ ىػ 53)

 -أبو الطيب والطاىر  -

(1/97) 

 

 اصطفاؤه صلى اهلل عليو وآلو وسلم[]
أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثماف الثقفي قاؿ: حدثنا أحمد بن أبي َرْوح البغدادي، قاؿ: [ »1]

واثلة بن »عن أبي عمار عن « حدثنا محمد بن مصعب القرقساني، قاؿ: حدثنا األوزاعي
 اصطفى من ولد إبراىيم ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إف اهلل«األسقع

إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفىمن بني كنانة قريشاً، واصطفى من 
 قريش )بني ىاشم( واصطفاني من بني ىاشم((.

[ أخبرنا أحمد بن سعيد قاؿ: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قاؿ: حدثنا بهلوؿ بن مورؽ 2]
، عن عمر بن عبد العزى بن نوفل بن عدي، عن ابن أبو غساف قاؿ: حدثنا موسى بن عبيدة

شهاب، عن أبي سلمة عن عائشة أف رسوؿ اهلل قاؿ: ))قاؿ لي جبريل عليو السبلـ:قلبت 



مشارؽ األرض ومغاربها فلم أجد رجبلً أفضل من محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقلبت 
 مشارؽ األرض ومغاربها فلم أجد بني أٍب أفضل من بني ىاشم((.
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 ]تزويج والده صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
[ أخبرنا عمر بن أبي سلمة الخزاعي قاؿ: حدثنا بدر بن الهيثم قاؿ: حدثنا علي بن حرب 3]

قاؿ حدثنا محمد بن عمارة القرشي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن 
 ليزوجو، مرَّ بو على كاِىَنٍة من أىل عباس قاؿ:لما خرج عبد المطلب بن ىاشم بابنو عبد اهلل

تبالة قد قرأت الكتب كلها ُمتَػَهوِّدة، يقاؿ لها: فاطمة بنت ُمر الخثعمية، فرأت نور النبوة في 
 وجو عبد اهلل، فقالت لو: يا فتى ىل لك أف تقع علّي اآلف وأعطيك مائة من اإلبل؟

 فقاؿ شعرًا:
 أما الحراـ فالممات دونو

 ي تبغينوفكيف باألمر الذ
 والحل الحل فأْسَتِبيَنو

 «يحمي الكريم عرحو ودينو»
ثم مضى مع أبيو، فزوجو آمنة بنت وىب بن عبد مناؼ بن زىرة، فأقاـ عندىا ثبلثاً، فلما مرَّ 
بالكاىنة قالت لو: يافتى َما صنعت بعدي؟ قاؿ: زوجني أبي آمنة بنت وىب فأقمت عندىا 

 الت الثبلثاً، فهل لِك فيما قلِت لي؟، فق
قالت: قد كاف ذلك مرة فاليـو ال، إني واهلل َما أنا بصاحبة رِيبة، ولكن رأيت في وجهك نورًا 

 فأردت أف يكوف فّي فأبى اهلل إالّ أف يصيره حيث أراد، ثم أنشأت تقوؿ:
 إني رأيت مخيلة لمعت .... فتؤلألت بحناتم القطر

 فلمأتها نوراً يضيء لو .... ما حولو كإحاءة البدر
 ورجوتها فخراً أبوء بو .... ما كل قادح زنده يوري

 وما تدري«ما استلبت»هلل ما زىريّة سلبت .... ثوبيك
 فانطلق عبد اهلل على وجهو، فنادتو وقالت:

 آآلف وقد حّيعت ما كاف ظاىراً .... عليك وفارقت الضياء المباركا
 اغدوت إلّي خالياً قد بذلتو .... لغيري فاذىب فالحَقْن بشانك



 وال تحسبن اليـو أمس وليتني .... رزقت غبلماً منك في مثل حالكا
 ولكن ذاكم صار في آؿ زىرة .... بو يختم اهلل النبوة ناسكا
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[ أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوسقي قاؿ: حدثني أبو محمد األنصاري قاؿ: 4]
عن محمد بن إسحاؽ ويزيد بن حدثني عمارة بن زيد قاؿ: حدثني إبراىيم بن سعد الزىري، 

روماف وصالح بن كيساف ويحيى بن عروة، وغيرىم: أف أبَرَىة لما صار على مسيرة يـو من مكة 
 دعا برجل يقاؿ لو: األسود بن مقصود، وأمره أف ال يترؾ ألىل مكة ثَاِغَيًة وال رَاِغيًة إاّل اْسَتاقها.

طلب، فبلغ عبد المطلب فخرج مع ابنو فأقبل األسود واستاؽ في ذلك مائتي بعير لعبد الم
 عبد اهلل ودخل عسكر أبرىة فلقي رجبًل يقاؿ لو ذو نفٍر، فاستعاف بو.

فقاؿ لو:َما أقدر على شيء غير أف ساِئس الفيل األعظم صديق لي، فأنا أسألو تسهيل اإلذف 
 لك.

 فقاؿ: افعل.
لها، ومطعم الناس بالسهل فذىب إلى أنيس الحاجب، فقاؿ لو: إف ىذا القادـ من مكة سيد أى

 والوحش في قبلؿ الجباؿ.
فدخل أنيس على أبرىة، فأذف لعبد المطلب في الدخوؿ، فأقبل مع ابنو والفيل األعظم واقف 
على الباب، فلما جاز عبد اهلل نظر الفيل إلى وجهو فخر ساجدًا، فعجب من ذلك أنيس ومن 

 على الباب.
للنور الذي في وجهو، وىو « سجد»يسجد لو، ولكن  فقاؿ قس: ال تعجبوا من سجوده فإنو لم

 نور نبي عرفناه في اإلنجيل.
 ودخل عبد المطلب وابنو، فلما رآه أبرىو، نزؿ عن سريره، وجلس على بساط وأجلسهما معو.

 وكاف عبد المطلب وسيماً جسيماً، يهابو من رآه فكره أف تراه الحبشة على سرير ملكو.
ا لو، فتبسم أبرىة وقاؿ للترجماف:أخبره أنو لما دخل مؤل قلبي من ثم كلم أبرىة فيما استاقو 

 ىيبتو، وظننتو ذا عقل، إني إنما سرت لتخريب ىذا البيت الذي ىو شرفو ويكلمني في أباعره!
فقاؿ: إف ىذا البيت بيت اهلل الحراـ وبيت خليلو إبراىيم عليو السبلـ وقد كاده غيره في الزمن 

 ، ولو رب، وأما اإلبل فأنا ربها.األوؿ فكفى اهلل كيدىم
 فردىا عليو، فرجع بها.
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 ]قصة أصحاب الفيل[
وسار أبرىة، فكاف من أمره َما قّص اهلل تعالى في قولو: نَأَلْم تَػَر َكْيَف فَػَعَل رَب َك بَِأْصَحاِب 

 [.5-1اْلِفيِل...ن إلى قولو: نتَػْرِميِهْم ِبِحَجارٍَة ِمْن ِسجِّيٍلن]الفيل:
فكاف ابن عباس يحدث أنو رأى في منزؿ أـ ىانئ بنت أبي طالب من تلك الحجارة نحو َقِفيز، 

 وإذا ىي مثل بعر الغنم أو أصغر، مخططة بُحمرٍة كمثل الَجَزع اليماني.
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 ]مولده صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
سن بن العبلء قاؿ: [ أخبرنا عبد اهلل بن محمد بن المبارؾ الجوزجاني قاؿ: حدثنا الح5]

حدثنا ابن نمير، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاؽ، عن المطلب بن عبد اهلل بن قيس بن 
 مخرمة، عن أبيو عن جده قاؿ: ولدت أنا ورسوؿ اهلل عاـ الفيل فكنا ِلَدْين.

 قاؿ ابن إسحاؽ: وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عاـ عكاظ ابن عشرين سنة.
ا عبد اهلل قاؿ: حدثنا ابن أيوب قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قاؿ: حدثنا شبابة أخبرن[ »6]

عن أبي قتادة األنصاري قاؿ: قاؿ: « عن شعبة عن غيبلف بن جرير عن عبد اهلل بن معبد الزِّماني
جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسألو عن صـو يـو اإلثنين فقاؿ: ))يوـٌ 

 فيو، ويوـٌ بعثت فيو، ويوـٌ أُنزؿ علّي فيو((.ولدت 
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 ]رؤيا عبد المطلب[
[ ]أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي قاؿ: حدثنا محمد بن عبد العزيز قاؿ: حدثنا 7]

يحيى الحمائي قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن سعيد بن عمر األنصاري، عن أبيو عن  
اـ يوماً في الحجر فانتبو مْكُحوالً مْدىوناً، قد ُكسي حلة البهاء كعب[: أف عبد المطلب ن

 والجماؿ، فبقي متحيراً ال يدري من فعل بو ذلك، فأخذ أبوه بيده فانطلق بو إلى َكَهَنة قريش.
 فقالوا لو: إف إلو السماء قد أذف لهذا الغبلـ في التزويج.

َلة بنت عمرو بن عامر، فولدت لو الحارث،   ثم ماتت فزوجو بعدىا ىند بنت عمرو.فزوجو قيػْ
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 ]وصية ىاشم للمطلب بسقاية الحج[
 وحضرت ىاشماً الوفاة فدعا بعبد المطلب وىو يومئذ غبلـ ابن خمس وعشرين سنة.

قاؿ أبو العباس: وىذا غلط كاف صبياً بعد موت ىاشم، يسطع من دائرة غرة جبينو نور رسوؿ 
 م .اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسل

فقاؿ ىاشم: يامعاشر قريش، أنتم ُمخ  ولد إسماعيل، اختاركم اهلل لنفسو وجعلكم سكاف حرمو 
وَسَدنَة بيتو، وأنا اليـو سيدكم وىذا لواء نزار وقوس إسماعيل وسقاية الحاج قد سلمتها إلى 

 ابني عبد المطلب فاسمعوا لو وأطيعوا.
 النثور، فسادىم.فوثبت قريش فقبلت رأس عبد المطلب ونثروا عليو 
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 ]من دالئل نبوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 ]أواًل: رؤيا عبد المطلب[

 ثم ناـ يوماً في الحجرة فانتبو فزعاً مذعورًا.
قاؿ العباس: فاتبعتو نحو داره، وأنا يومئٍذ غبلـ أعقل، فقالوا: يا أبا الحارث مالك اليـو  

 كالخائف؟
الحجرة كأنما أخرج من ظهري سلسلة بيضاء لها أربعة أطراؼ طرؼ قاؿ: رأيت وأنا نائم عند 

بلغ مشارؽ األرض، وطرؼ بلغ مغاربها، وطرؼ بلغ أعناف السماء، وطرؼ قدجاوز الثرى، فبين 
أنا أنظر إليها إذ صارت أسرع من طرفة عين شجرة خضراء، لم يَر الّراؤوف أنور منها، و إذا 

 ألحدىما:من أنت؟ بشخصين بهيين قد وقفا علّي، فقلت
 قاؿ: أما تعرفني، أنا نوح نبي رب العالمين.

 فقلت لآلخر:من أنت؟
 قاؿ: أنا إبراىيم خليل رب العالمين.

 األرض.« وأىل»فقالوا لو: إف َصَدقْت رؤياؾ ليخرجن من ظهرؾ من يؤمن بو أىل السماوات 
ة عطشاف يَػْلَهُث، فرأى في فبقي عبد المطلب زماناً، فلما كاف يوماً رجع من قْنِصو في الظهير 

ثم دخل على فاطمة فواقعها، فحملت بعبد اهلل، وواقع عبد اهلل « منو»الحجر ماًء معيناً فشرب 
 آمنة فحملت برسوؿ اهلل .
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 ]ثانياً: صفة حملو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وذكر مولده[
ن حملي ستة أشهر فوكزني في فكانت آمنة تحدث عن نفسها وتقوؿ: أتاني آٍت حين مرَّ لي م

المناـ برجلو، وقاؿ لي: يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدتيو فسميو محمداً 
 واكتمي شأنك.

فكانت تقوؿ: لقد أخذني َما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد من قومي ذكر وال أنثى، وإني 
 َلَوحيدٌة في المنزؿ.

يو وآلو وسلم تسعة أشهر ال تشكو وجعاً وال ريحاً وال َما قاؿ: فبقي في بطن أمو صلى اهلل عل
 يعرض للنساء ذوات الحمل.

فرأيت كأف جناح  -وذلك يـو اإلثنين-قالت آمنة: فسمعت وْجبًة عظيمًة وأمراً شديدًا، فهالني 
طير أبيض قد مسح على فؤادي، فذىب عني الرعب وكل وجع، ثم رأيت نسوة كالنخل طوالً 

عبد مناؼ يْحِدقن بي؛ فبينا أنا أعجب وأقوؿ: واغوثاه من أين عِلْمن بي  كأنهن من بنات
ىؤالء، فاشتد بي األمر فأخذني المخاض فولدت محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلما خرج 
 من بطني ُدْرت فنظرت إليو، فإذا أنا بو ساجٌد قد رفع أصبعيو إلى السماء كالمتضرع المبتهل.
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 احطراب األصناـ ونداء الذئِب[ ]ثالثاً:
قاؿ: وكاف عبد المطلب ليلة إٍذ في جوؼ الكعبة يْرـ منها شيئاً، إْذ سمع تكبيرًا عالياً: اهلل أكبر 

اهلل أكبر رب محمد المصطفى و إبراىيم المجتبى، أال إف ابن آمنة الغراء قد ولد وقد 
 وخرت على وجوىها. انكشفت عنا سحائب الغمة إلى الرحمة، ثم احطربت األصناـ

فقاؿ عبد المطلب: فُدىشت، ثم خرجت من الكعبة في ليلة مقمرة فإذا أنا بذئب قد وقف 
 بأعلى مكة وىو ينادي بصوت لو رفيع عربي فصيح:

يا آؿ غالب أالَ فاسمعوا قد جاءكم النور الثاقب الذي بو تستبهج الدنيا، فاتبعوه قبل أف تدنوا 
ذا بصوت رفيع من الجبل جبل أبي قبيس: يا آؿ غالب أال وتخذلوا، ثم مضى الذئُب، وإ

َرة الَمْعُبود، فطوبى لمن آزره وتبعو ونصره.  فاسمعوا لهذا المولود فإنو ِخيػْ
فأسرع عبد المطلب نحو منزؿ آمنة فإذا ىو بطيور ساقطة على حيطاف الدار وسحابة بيضاء 

خوؿ من لمعاف النور، فقرع الباب قد أظلت الدار بأجمعها، فلما دنا من الباب لم يطق الد



 قرعاً خفيفًا.
 فقالت آمنة بخفي من صوتها: من ىذا؟

 قاؿ: أنا عبد المطلب، افتحي واعجلي قبل أف تتفقأ مرارتي وتتصدع كبدي.
فوثبت آمنة وفتحت ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها فضرب 

 يا آمنة أنائم أنا أـ يقضاف؟ بيده إلى ثوبو ليشقو، وقاؿ:ويحك
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 قالت: بل يقضاف، فما قصتك؟
 قاؿ: ويحك يا آمنة أنا منذ الليلة في خوؼ ورعب َفَخبريني َما حاؿ النور؟

 قالت: قد وحعت غبلمًا.
 قاؿ: وأين وحعتيو، وَلْسُت أرى عليك أثر النفاس ؟

 و منذ وحعتو.قالت: إف ىذه الطيور التي ترى قد أطلت الدار لتنازعني
 قاؿ عبد المطلب: ويحك فهلمِّيو حتى أنظر إليو.

 قالت: إنو حيل بينك وبينو.
 فاشتد على عبد المطلب وقاؿ: لئن لم تخرجيو ألقتلن نفسي، أتمنعيني من ولدي وولد ولدي.

 قالت: ىو في ذلك المخدَع فشأنك بو.
يل لك، وال ألحد من فوثب عبد المطلب ليدخل فصاح بو صائح بصوت ىائل: ارجع ال سب

 اآلدميين إلى ىذا المولود حتى تَػْنقضي عنو زيارة المبلئكة.
أخبرنا ابن جعفر األنماطي، قاؿ: حدثنا فرج بن فضالة، عن لقماف بن عامر، عن أبي [ »8]

 «أمامة
 قاؿ: سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم َما كاف أوؿ بدء أمرؾ؟

شرى عيسى، ورأت أمي أنو خرج منها نور أحاءت منو قصور قاؿ: ))دعوة أبي إبراىيم، وب
 الشاـ((.
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 ]رابعاً: حديث الرحاع[
[ أخبرنا عبد الرزاؽ بن محمد عن أبيو، عن ابن إسحاؽ يرفعو بإسناده، عن عبد اهلل بن 9]



بد ع -جعفر، قاؿ: لما ولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قِدمت حليمة بنت ]أبي ذويبْ 
 اهلل بن[ الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الرحاع بمكة.

قالت حليمة: فخرجت في أولئك النسوة على أتَاْف لي َقْمراء، ومعي زوجي الحارث بن عبد 
العزى أحد بني سعد بن بكر، قد ُأرزمت أتاننا بالركب، ومعي شارؼ واهلل ماتبض بقطرة من 

جاع الناس فيها حتى خلص النهم الجهد، ومعي ابن لي واهلل  في سنة شهباء، قد« ونحن»لبن، 
َما يناـ ليلنا، وال أجد في ثديّي شيئاً أَعلُِّلو بو، إالّ أنا نرجوا الغيث، وكانت لنا غنم فنحن 

نرجوىا، فلما قدمنا مكة َما بقي منا أحد إالّ ُعِرض عليها رسوؿ اهلل فكرىناه وقلنا: إنو يتيم، 
، ويحسن الوالد، فقلنا: َما عسى أف تصنع لنا أمو أو عمو أو جده فكّل وإنما يكـر الظئر

 صواحبي أخذت رحيعاً، ولم أجد شيئاً.
فقلت لصاحبي: إني واهلل آخذ ىذا اليتيم من بني عبد المطلب فعسى اهلل أف ينفعنا بو، وال 

 أرجع من بين صواحبي ال آخذ شيئًا.
 قاؿ: أصبت، فأخذتو.

يث غيره: فجاءني عبد المطلب بن ىاشم يخطر في حلتو، فقاؿ: قاؿ ابن إسحاؽ في حد
 ؟«من الركب لم تأخذ رحيعاً »معاشر المراحع ىل بقي منكن أحد 

 فقلت: أنا.
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 «!فقاؿ: تأخذي ولدي ىذا»
، فلقد كنت ال أقدر  فقلت: نعم، فأخذتو، فواهلل ما ىو إالّ أف حملتو على تلك األتاف الرزـو

 النهوض حتى أف النِّسوة ليقلَن: أمسكي علينا، ىذه أتانك التي خرجت عليها؟على لزمها من 
 فقلت: نعم.

 فقلَن: إنها كانت أْرزََمت حين أقبلنا فما شأنها ؟
 فقلت: حملت عليها غبلماً مباركاً.

فخرجنا، فما زاؿ يزيدنا اهلل في كل يـو خيراً حتى قدمنا والببلد سنهة، فلقد كاف رعاؤنا 
م يروحوف فتروح أغناـ بني سعد جياعاً، وتروح غنمي شباعاً ُحْفبًل، فنحتلب ونشرب، يسرحوف ث

فيقولوف: َما شأف غنم الحارث بن عبد العزى وغنم حليمة تروح شباعاً بطاناً ُحقبًل، وتروح 
غنمكم بشٍر جياعاً؟! ويلكم اسرحوا حيث تسرح رعاتهم فيسرحوف معهم فما ترجع إالَّ جياعاً  

 كما كانت.



صلى اهلل عليو وآلو وسلم يشب شباباً َما يشبهو أحد من الغلماف، « رسوؿ اهلل»قالت: وكاف 
 يشب في اليـو شباب الغبلـ في الشهر وفي الشهر شبابو في السنة.

فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه وكنا واهلل ال نفارقو أبداً ونحن نستطيع، فلما أتينا أمو 
، واهلل ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منو، وإناَّ نتخّوؼ عليو وباء مكة وأسقامها قلت لها: إني ظئر

 فدعينا نرجع بو حتى ترين من رأيك.
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 ]خامساً: خبر شق الصدر[
فلم نزؿ بها حتى أذنت، فرجعنا بو فأقمنا أشهراً ثبلثة أو أربعة، فبينما ىو يلعب خلف البيوت 

 أتى أخوه يُشُد. ىو وأخوه في بَػْهم لهم إذ
 قاؿ ابن إسحاؽ: أخوه حمرة.

قالت: وأنا وأبوه في البيت فقاؿ: إف أخي الُقرِشّي أتاه رجبلف عليهما ثياب بيض فأْحَجَعاه 
وشقا بطنو، فخرجت أنا وأبوه نشد، فوجدناه قائماً قد انْػتَػَقع لونو، فلما رأيناه جهش إلينا 

 وبكى.
 إلينا وقلنا لو: ما بالك بأبي أنت؟قالت: فالتزمتو أنا وأبوه وحميناه 

 قاؿ: أتاني رجبلف فأحجعاني وشقا بطني وصنعا بي شيئاً ثم رداه كما ىو.
فقاؿ أبوه: واهلل َما أرى ابني إاّل قد أصيب، ألحقيو بنا بأىلو فنؤّديو إليهم قبل أف يظهر َما 

ت: َما أرجعكما بو قبل أف نتخوؼ. فاحتملناه فقدمنا بو إلى أمو، فلما رأتنا أنكرت شأننا، وقال
 أسألكما وقد كنتما حريصين على حبسو؟

 قلنا: ال شيء إالّ أف اهلل قد قضى الرحاعة، وَسرَّنا ما نرى، فقلنا نؤديو كما تحبوف أحب إلينا.
 قالت: إف لكما شأناً فأخبراني َما ىو.

بني شأناً، أفبل أخبركما فلم تدعنا حتى أخبرناىا، فقالت: كبل واهلل ال يصنع اهلل ذلك بو، إف ال
خبره؟ إني حملت بو فواهلل ما حملت حمبلً قط كاف أخف منو علّي وال أيسر، ثم رأيت حين 
حملتو أنو خرج مني نور أحاء منو أعناؽ اإلبل ببصرى، أو قالت: قصور بصرى، ثم وحعتو 

رافعاً رأسو إلى حين وحعت فواهلل َما وقع كما يقع الصبياف، لقد وقع معتمداً بيده على األرض 
 السماء فدعاه عنكما، فَقِبَضتو وانصرفنا.
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 ]سادساً: تبشير أىل الزبور بنبوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
[ أخبرنا إسحاؽ بن يعقوب ]بن إبراىيم قاؿ: حدثنا أحمد بن محمد بن سالم المكي، 10]

الواسطي، قاؿ: حدثنا يعقوب عن عبد اهلل بن محمد القرشي، قاؿ: حدثنا الحسن بن شاداف 
بن محمد النهري، عن عبد العزيز بن عمراف، عن عبد اهلل بن جعفر المخزومي، عن عوف مولى 

مسور بن مخرمة[ عن مسور عن ابن عباس عن أبيو، قاؿ عبد المطلب: قدمت الشاـ فنزلت 
أنظر إلى فجاءني، فقاؿ:أتأذف لي أف « أىل الديور»على رجل من اليهود، فبصرني رجل من 

 مكاف منك؟
 فقلت:إف لم يكن عورة فانظر.

فنظر في إحدى مْنَخرّي ثم في األخرى فقاؿ:أرى في إحداىما نبوة وفي األخرى ملكاً، وإنّا 
 نجد ذلك في زىرة، فما ىذا؟

 قلت: ال أدري.
 قاؿ: ألك شاعة ؟
 قلت: َما الشاعة؟

 قاؿ: زوجة.
 قلت: ال.

 ة.قاؿ: فإذا قدمت بلدؾ فتزوج إلى زىر 
قاؿ: فعمد عبد المطلب فتزوج ِبَهاَلة بنت وىب بن عبد مناؼ بن زىرة، فولدت لو حمزة، 

 وصفية، ثم زوج ابنو عبد اهلل آمنة بنت وىب بن عبد مناؼ بن زىرة.
قالت قريش: فولج عبد اهلل على آمنة فولدت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، ثم قيضت 

 على عامة الناس. لو حليمة بنت أبي ذؤيْب وذلك
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 ]سابعاً: حديث حليمة وما رأت في اليقظة والمناـ[
رسوؿ اهلل في شدة شديدة، وكنت أطوؼ « مولد»فكانت حليمة تحدث بأف الناس كانوا زمن 

البراري والجباؿ أطلب النبات وحشيش األرض فكنت أقتنع وأصبر، فبينا أنا كذلك وقد 
أمر على شيء من الحشيش والنبات إالّ استطاؿ لي فأقمت خرجت إلى بطحاف مكة جعلت ال 

أياماً، فبينا أنا ذات ليلة راقدة إذ أتاني آٍت في المناـ فحملني فقذؼ بي في نهر من ماء أشد 
 بياحاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأذكى من الزعفراف.



 فقاؿ: أكثري من شربو ليكثر لبنك، فشربت.
 فقاؿ: ازدادي.

 ت.فازددت فروي
أُِقل ثديي كأنو الَجر  العظيم، ومن « أف»فانتبهت من المناـ وأنا أْحَفل نساء بني سعد ال أطيق، 

 حولي من رجاؿ بني سعد ونسائهم بطونهم الِصقة بالظهور وألوانهم متغيِّرة.
ثم صعدنا يوماً إلى بطحاء مكة نطلب النبات كعادتنا، فسمعنا منادياً ينادي: إف اهلل تبارؾ 

لى ليخرج مولوداً من قريش ىذه السنة ىو شمس النهار وقمر الليل، طوبى لثدي أرحعتو وتعا
 أال فبادْرَف إليو يا نساء بني سعد.

قالت: وعـز الناس على الخروج إلى مكة فخرجت على أتاف لي تمشى على المجهود منا، 
 فكنت ال َأُمُر بشيء إاّل استطاؿ لي، ونوديت: ىنيئاً لك يا حليمة.
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من الشعب رجل كالنخلة الباسقة، « من بين الجبلين»فبينا أنا كذلك إذ برز إلّي من الشعب 
وبيده َحْربة تلوح لمعاناً، فرفع يده اليمنى فضرب بطن الحمارة، وقاؿ:يا حليمة ُمّري فقد أمرني 

، فجعلت أسير حتى نزلنا على فرسخين من مكة، فلما أصبح ت الرحمن أف أدفع عنك اليـو
 دخلت فإذا بعبد المطلب وجمتو تضرب منكبيو، فقاؿ لي:من أنت؟

 فقلت: امرأة من بني سعد.
 قاؿ: َما اسمك؟

 قلت: حليمة.
 فضحك، وقاؿ: بٍخ بٍخ حلٌم وسعد، وقاؿ: ىل لك أف ترحعي غبلماً صغيراً يتيماً تسَعِدين بو؟

 وكأف اهلل قذؼ في قلبي أْف قولي نعم.
حملت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بين يدّي، وكنت أنظر إلى فأخذتو حتى ركبت أتاني، و 

األتاف َفَسَجَدت ثبلث سجدات نحو الكعبة، ورَفَػَعْت رأسها إلى السماء، ومرت تشق دواب 
، فلم أكن أنزؿ منزاًل إالّ أنبت اهلل فيو عشباً، وأثمر اهلل لنا ولمواشينا وأغنامنا.  القـو

وفي بيتنا حتى كنا نفيض على قومنا ويعيشوف في أكنافنا، فلما  فما زلنا نغرؼ البركات عندنا
 ترعرع كاف يخرج وينظر إلى الصبياف يلعبوف فيجتنبهم.

 فقاؿ لي يوماً: مالي ال أرى إخوتي بالنهار؟
 قلت: فدتك نفسي يرعوف أغنامنًا.



 فقاؿ: ابعثي بي غداً معهم.
َزَعة يمانية علقتها في عنقو من العين، وخرج فلما أصبح َدَىْنُتو وكحْلتو وقّمصتو، وعمدت إلى جَ 

 مع إخوتو.
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 ]رواية أخرى في شق صدره صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 فلما كاف يوماً آخر إْذ أنا بابني حمرة يعدو باكياً ينادي: أدركا.. أدركا محمدًا.

 قالت: قلت: وما قصتو؟
 قاؿ: َما أراكما تلحقانو إالَّ ميتاً.

 أنا وأبوه نسعى، فإذا بو على ذْرَوة الجبل شاخصاً بعينيو نحو السماء.فأقبلت 
 فقلت:فدتك نفسي مالذي دىاؾ؟

فقاؿ: يا أماه خير، بينا أنا قائم مع أخوتي إذ أتاني َرْىط ثبلثة في يد أحدىم إبريق من فضة، 
ي إلى وفي يد الثاني طشت من زمردة خضراء، فانطلقوا بي إلى ذروة الجبل فشقوا من صدر 

عانتي فلم أجد ألماً وال حساً، وأخرجوا أحشائي وقلبي وغسلوىا ثم أعادوىا مكانها ثم جاء 
أحدىم فَأَمرَّ يده من مفرقي إلى منتهى عانتي فاْلَتأـ، وانكبوا علّي يقبلوني ويقبلوف رأسي وما 

 بين عيني.
يا للعرب ياللعرب  فاحتملتو إلى كاِىٍن، فنظر إلى كفو وقاؿ بأعلى صوتو:«: قالت حليمة»

أبشروا بشر قد اقترب، اقتلوا ىذا الغبلـ واقتلوني معو، فإنو إف أدرؾ ليسفِّهّن أحبلمكم 
بّن أْديَاَنكم. فانتزعتو من يده وأتيت بو إلى منزلي. فقاؿ الناس: ردِّيو إلى عبد المطلب.  وليكذِّ

نور األرض وبهاؤىا  فعزمت عليو، فسمعت منادياً ينادي: ىنيئاً لك يا بطحاء مكة وردؾ
وزينتها، فركبت وحملت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بين يدّي حتى أتيت باب مكة، 

ًة شديدة، فالتفت فلم أره فقلت: معاشر الناس أين صبيي،  فوحعتو ألقضي حاجة، فسمعت َىدَّ
 فوالبلت والعزى لئن لم أره ألرمّين بنفسي من شاىق ىذا الجبل.

 شيئًا.فقالوا: ما رأينا 
 فقاؿ لي شيخ: ال تبكي أنا أدل ك على من يعلم علمو، ادخلي على ُىَبل فاطلبي إليو.

 قلت: ثكلتك أمك كأنك لم تر مانزؿ بالبّلت والعزى ليلة ميبلده.
قالت: فدخل على ىبل وأنا أنظر إليو، فطاؼ بهبل أسبوعاً ثم رفعت حاجتي، فما كاف إالّ أف 

 األصناـ، وُسِمع صوتات: ىلكت األصناـ ومن يعبدىا.انكب ىبل على وجهو وتساقطت 
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فوجهت حليمة إلى أختها جميلة في وجهة، وصارت نحو مكة، فإذا بعبد المطلب فلما رآىا 
 قاؿ: أىبلً وسهبلً يا حليمة.

 فقصت عليو افتقادىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم .
 محمد بالذي يعرؼ.قاؿ عبد المطلب: ال عليك ياحليمة فما 

وركب في نفر لطلب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم َفُسِمَع نداٌء في جو السماء: إف 
 لمحمٍد رباً ال يخذلو وال يضيعو.

 قاؿ عبد المطلب:ومن لنا بو أيها الهاتف؟
 قاؿ: ىو بوادي تهامة عند شجرة كذا.

أبو مسعود الثقفي وعمرو بن نفيل  فأقبل عبد المطلب وتلقاه ورقة بن نوفل، فساروا، وأقبل
على راحلتين لهما، فلما صاروا إلى موحع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ أبو مسعود 

 لعمرو: إني ألظن الغبلـ من بعض بني عمك.
 فقاؿ عمرو :من أنت يا غبلـ؟

 قاؿ: أنا محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب افتقدتني أمي.
 تقرب إلى عبد المطلب بمثل ىذا.قاؿ عمرو ألبي مسعود: ن

 وأناخ راحلتو و حمل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بين يديو، وأقبل عبد المطلب وىو يقوؿ:
 رَدَّ إلّي ولدي محمداً .... ربي فكم أوليتني منك يداً 

 ونظر عمرو إليو وقاؿ: يا غبلـ أتعرؼ جدؾ إف رأيتو ؟
 اداه يا جد ..يا جد.قاؿ: ىو ىذا المقبل في أوؿ الناس، ثم ن

 فقاؿ: لبيك يا سيدي فداؾ جدؾ .
 ودنى منو وحملو وقّبلو وقاؿ لعمرو:أين أصبت ىذا الغبلـ؟ فذكر الحديث.

 فجعل عبد المطلب يقوؿ:
 الحمُد هلل الذي أعطاني .... ىذا الُغبلـَ الطّّيب األرداف

 قد ساد في المهد على الغلماف .... أعيذه بالواحد المناف
 ذي غٍي وذي شنآف .... حتى أراه شامخ البنيافمن كل 
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 ]وفاة والدتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
قاؿ: وكاف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يومئذ أربع سنين، فلما بلغ ست سنين قدمت 

صلى  بو أمو المدينة على أخوالو من بني النجار، وماتت وىي راجعة إلى مكة باألبْػَواء، فكاف
 اهلل عليو وآلو وسلم مع جده.
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 ]مواقف لعبد المطلب[
وكاف يوحع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكاف بنوه يجلسوف حولو حتى يخرج إليهم، 

وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يأتي وىو غبلـ فيجلس عليو فيأخذه أعمامو ليؤخروه 
بني فواهلل إف لو َلشأنا.فكاف لو شأف صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيقوؿ لهم عبد المطلب: دعوا ا

. 

(1/118) 

 

 ]وفاة والدُه صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
فأما أبوه عبد اهلل فمات ولرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في بطن أمو أربعة أشهر، وقيل: 

 خمسة، ولعبد اهلل عشروف سنة وقيل: تسعة عشر.
 بد مناؼ أبو أمو فقاؿ:فرثاه وىب بن ع

 ذىب الذي يرجى لكل عظيمة .... ولكل نائبة يكوف ُمَمحضاً 
 ورث المكاـر عن أبيو وجده .... عمرو وخاؿ غير نكس مجهضاً 
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 ]وفاة جده صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 قاؿ: وُعمَِّر عبد المطلب مائة وعشرين سنة .

عليو وآلو وسلم ثماف سنين فجمع بنيو وبناتو، وىم ثم حضرتو الوفاة ولرسوؿ اهلل صلى اهلل 
عشرة بنين وست بنات: الحارث وىو أكبر ولده وبو كاف يكنى، والزبير وحجل والمَقّوـ وِحَرار 

 وْحمزة وأبو لهب والعباس وأبو طالب وعبد اهلل وكاف أصغر ولده .



 حكيم البيضاء.ومن البنات: عاتَكة وبرة، وصفية وأمامة، وقيل: أّمية وَأروى وأـ 
َلْلُت ِعَلبلً كثيرة فما وجدت كهذه، فإذا أنا مت ورصفتم علي  فقاؿ: يا بَنّي ويا بناتي، قد اْعتػَ

 الجنادؿ وحثوتم علي التراب فأيكم يكفل حبيبي محمداً بعدي؟
دنا فما منهم أحد إالّ قاؿ:أنا أكفلو، فقاـ إليو ابنو الحارث وقاؿ: يا أبتاه إنا ال نأمن إذا كفلو أح

 أف ال يرحى محمد بو.
وقد كاف رسوؿ اهلل دعاه عبد المطلب فأجلسو؛ ثم عرحهم عليو وقاؿ: أي بني إني صائر إلى 

ماصار إليو الذين كانوا قبلي، فأي واحد من عمومتك تحب أف يكفلك، فهؤالء ىم حضور 
 النساء منهم والرجاؿ؟

جره، وقاؿ: يا جد ال ُأحب فجعل ينظر إليهم في وجوىهم حتى أتى أبا طالب فجلس في ح
 غيره.

 فقاؿ عبد المطلب: سبحاف اهلل َما أردُت يا عبد مناؼ غيرؾ للذي كاف بينك وبين أبيو.
وكاف َعْبد اهلل وأبو طالب والزبير وأـ حكيم وأروى وعاتكة أمهم واحدة فاطمة بنت عمرو بن 

 عائذ بن عمراف من بني مخزـو وذلك الذي َعنَى عبد المطلب.
 شأ يقوؿ:ثم أن

 أوصيك ياعبد مناؼ بعدي .... بواحٍد بعد أبيو فردِ 
 فارقو وىو رحيع المهد .... فكنت كاألـ لو في الوجدِ 

 تبديو من أحشائها والكبد .... حتى إذا تم اقتراب الوعدِ 
 وانطمَت أرجاء أولياء الرفِد .... يابن الذي غيبتو في اللحدِ 

 ي والقوؿ ذو مردِّ بالكره مني ثمة ال بالعمد .... فقاؿ ل
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 ما ابن أخي ما عشت في معِد .... إالّ َكَأدنى ولدي في السردِ 
 إني أرى ذلك باب الرشِد .... قد علمت عبلـّ أىل العهدِ 

 إف الفتى سيد أىل نجد .... يعلو نجاد البطل األشدِّ 
 عند اشتداد ركنو المشتِد .... محمداً أرجوه لؤَلشدِّ 

 مور أدّ وكل أمٍر في األ
قاؿ: ثم بكى عبد المطلب بكاء شديداً ثم قاؿ: إف محمداً ال يموت حتى يسود العرب 

 والعجم، ثم جعل يقوؿ:



 وصَّيُت من كنيتُو بطالب .... عبد مناٍؼ وىو ذو تجاربِ 
 بابن الحبيب أقرب األقارِب .... بابن الذي قد غاب غير آيبِ 

 ؽ والمغاربِ فقاؿ لي كهيئِة المعاتب .... سبحاف رب الشر 
 ال توصني ببلزـٍ وواجِب .... ففي فؤادي مثل لذع البّلىبِ 
 ولست باآليس غير الراغِب .... بأف يحق اهلل قوؿ الراىبِ 
 إني سمعت أعجب العجائِب .... من كل خْبر عالٍم وكاتبِ 

 ىذا الذي يقتاد كالنجائِب .... من َحلَّ باألبطح واألحاصبِ 
 .... من ساكني الحـر أو مجانبِ  أيضاً ومن ثاَب إلى األثاوب

قاؿ: وقضى عبد لمطلب نحبو، وكفل رسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عم و أبو طالب 
وفاطمة بنت أسد بن ىاشم أـ علي عليو السبلـ وكانت أوؿ ىاشمية ولدت ىاشمياً ، ولذلك  

 كاف علي عليو السبلـ المعمم المخوؿ.
 في قَػْتل علي عليو السبلـ أحد بني عبد الدار: وقاؿ الحجاج بن عبَلط الس لمي

 هلل أي مذبب عن حْومة .... أعني ابن فاطمة المعمَّ المخوالَ 
 جاَدت يداَؾ لهم بعاجِل طعنٍة .... تركْت طليحة للجبيِن مَجدالً 

 وَعلْلَت سيفَك بالدماِء ولم تكن .... لِترده ظمآَف حتى يْنهبل
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 ]ذكر فاطمة بنت أسد[
ثم إف فاطمة بنت أسد أسلمت أحسن إسبلـ، وصلى عليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم .
[ كما أخبرنا أبو أحمد عبد اهلل بن أبي قتيبة القنوي بالكوفة، قاؿ: أخبرنا محمد بن 11]

سليماف الخّواص ]قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم أبو صالح الخزاعي، عن قدامة عن سعيد بن 
ن[ األصبغ بن نباتو، عن علي عليو السبلـ قاؿ: إنو لما ماتت أمي جئت إلى النبي طريف ع

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقلت: إف أمي فاطمة قد ماتت.
فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إنا هلل وإنا إليو راجعوف(( وأخذ عمامتو ودفعها إليَّ 

 عواد فبل تحدثن شيئاً حتى آتي((.وقاؿ: ))كفنها فيها، فإذا وحعتها على األ
فأقبل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في المهاجرين وىم يمشوف قدامو ال ينظروف إليو إعظاماً 

لو حتى تقدـ رسوؿ اهلل فكّبر عليها أربعين تكبيرة، ثم نزؿ في قبرىا فوحعها في ا للحد، ثم قرأ 



يديها نورًا، ومن خلفها نوراً وعن يمينها نورًا، عليها آية الكرسى ثم قاؿ: ))اللهم اجعل من بين 
 وعن شمالها نورًا، اللهم امؤل قلبها نورًا((، ثم خرج من قبرىا.

 فقاؿ المهاجروف: يارسوؿ اهلل قد كّبرت على أـ علي مالم تكبر على أحد!
فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))كاف خلفي أربعوف صفاً من المبلئكة فكبرت لكل صف 

 بيرة((.تك
وفي حديث ابن عباس أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألبسها قميصو واحطجع معها في قبرىا، 

 وقاؿ: ))إني كنت يتيماً في حجرىا فأحسنت إلّي((.
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 ]خروجو صلى اهلل عليو وآلو وسلم مع عمو إلى الشاـ[
ى الشاـ بتجارة لو، فبكى أبو طالب على الخروج إل« عمو»فلما بلغ رسوؿ اهلل تسع سنين، عـز 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وتعلق بزماـ راحلتو وقاؿ: ))يا عم على من تخلفني وقد 
 أوصاؾ جدي عبد المطلب بي((؟ فَػَرؽَّ أبو طالب لو وقاؿ:ال تبك فإني خارج بك .
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 ]قصة بحيرى: جرجيس النصراني[
كانوا بأرض بصرى بين مكة والشاـ أشرؼ بحيرى   ثم خرج بو في جماعة من قريش، حتى إذا

الراىب من صومعتو، وقد كاف قرأ الكتب السالفة، وعرؼ بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم وصفتو فرآىم مقبلين من مكة على رؤوسهم سحابة تسير إذا ساروا وتقف إذا وقفوا، 

 فقاؿ: َما ىذه السحابة إالّ على رأس نبي.
نده باتخاذ الطعاـ، ونزؿ القـو عند شجرة حذاء باب الدير، والنبي صلى اهلل عليو وأمر َمْن ع

وآلو وسلم مع عمو تحت الشجرة وقد ماؿ فيؤىا عليو، ووقفت السحابة عليها، وبحيرا ينظر، 
فقاؿ: ما عهدنا ىذا  -وأبو جهل في العير  -فقاؿ لهم: معاشر قريش أجيبوني إلى الطعاـ؟ 

 منو.
رؼ بحيرا فإذا السحابة على الشجرة وفيؤىا مائل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وأجابوه وأش

 وآلو وسلم وقاؿ: ىل تخلف عن طعامي أحد منكم؟
 قالوا: نعم غبلـ يتيم يقاؿ لو محمد.



قاؿ: إنو ال بأس على أمتعتكم فهلموه، فدعوا رسوؿ اهلل عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فجاء 
ب، وجعل بحيرا يتفسر فيو العبلمات التي عرفها ، فلما فرغوا خبل إلى جنب عمو أبي طال

 بحيرا بأبي طالب، ثم قاؿ: ياشيخ ما ىذا الغبلـ منك؟
 قاؿ: ابني.

 قاؿ: ال ينبغي أف يكوف لو أب وال أـ والجد في األحياء.
 قاؿ: صدقت، ابن أخي.

شديداً وقاـ إلى النبي صلى اهلل قاؿ: اتق اهلل واْحَذر عليو أعداءؾ اليهود، ثم بكى بحيرى بكاًء 
 عليو وآلو وسلم ونظر إلى خاتم النبوة بين كتفيو، فقبل َما بين عينيو.

فلما انصرفوا قافلين إلى مكة انصرؼ بو أبو طالب، وقاـ بأمره كأتم قياـ، حتى نشأ رسوؿ اهلل 
، ورسوؿ اهلل ووقعت الحرب بين قريش وكنانة وقيس َعيبلف بسوؽ عكاٍظ في أخباٍر وأشعار لهم

 من كل دنس ومن كل شرؾ. -تعالى-صلى اهلل عليو وآلو وسلم بين ظهرانيهم قد عصمُو اهلل 
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 ]تجارتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لخديجة[
ثم إف أبا طالب أقبل عليو ذات يـو فقاؿ: يابن أخي ىذه خديجة بنت خويلد تستعين بالرجاؿ  

 ك أف تخرج معو فتنتفع من ناحيتها؟كل سنة مع غبلمها ميسرة، فهل ل
فأجمع رأي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم على ذلك وأتى مع عمو إلى خديجة فدعت ميسرة 

وقالت: إني أجعل لكل رجل خرج معك إلى الشاـ بكرًا، وىذا ابن عمي محمد قد جعلت لو 
 بكرين، فأحسن صحبتو فقد عرفت شرفو وخطره في بني ىاشم.

وخرج برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في تجار مكة فيهم السائب بن أبي فتهيأ ميسرة 
السائب وكاف شريكاً لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلذلك قاؿ لو بعد مابعث: ألم تكن 

 شريكي في الجاىلية؟
 قاؿ: بلى بأبي أنت وأمي فنعم الشريك، كنت ال تماري وال تداري.

آلو وسلم : ))فانظر األخبلؽ الحسنة التي صنعتها في الجاىلية فاصنعها فقاؿ صلى اهلل عليو و 
 في اإلسبلـ، أقري الضيف، وأحسن إلى اليتيم، وأكـر الجار((.
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 ]زواجو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بخديجة[
[ أخبرنا إسحاؽ بن إبراىيم الحديدي بإسناده عن سعيد بن جبير قاؿ: كاف لنساء قريش 12]

يجتمعَن فيو في المسجد الحراـ، فاجتمعن فيو في يـو عيدىن، فأتاىن يهودي فقاؿ:  عيد
معاشر نساء قريش، يوشك أف يبعث فيكم نبي، فأية امرأة منكن استطاعت أف تكوف لو أرحاً 

 يطؤىا فلتفعل.
َنو وطردنو، ووقع ذلك القوؿ في قلب خديجة عليها السبلـ، وكاف لها غبلـ يقاؿ لو:  َفَحصبػْ

يسرة، يختلف بالتجارة، وكاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يخرج معو في سفره، وكاف إذا م
َدنَا من مكة بعث إلى خديجة فأعلمها بما كاف في سفرىم، وكاف لها مشرفة فكانت إذا كاف 
أوقات قدومو تجلس فترى من يطلع من عقبة المدينة، فجلست فيها في يـو صائف فطلع 

ي يـو حار وأقبل على رأسو سحابة قدر ما تظلو ال ترى في السماء سحابة رجل من العقبة ف
 غيرىا.

 فلما نظرت قالت: لئن كاف ما قاؿ اليهودي حقا َما أظنو إالّ ىذا الرجل.
 فلما انتهى إليها أخبرىا بما كاف في سفرىم، فقالت لو: أال تتزوج.

 فقاؿ لعمو أبي طالب: اخطب لي.
 قاؿ: من؟

 خويلد . قاؿ: خديجة بنت
 فقاؿ: سأقضي َما في نفسك.

 فلقي أباىا فذكر ذلك لو، فقاؿ: حتى أنظر .
 فلقيها فذكر ذا ماؿ قد ماتت امرأتو. فقاؿ: يا خديجة فبلف يخطبك.

 قالت: ذىب شبابو وساء خلقو ُيدؿ بمالو ال حاجة لي فيو .
 وذكر لها غبلماً من قريش قد َورَّث لو أبوه ماالً .

 سفيو العقل الحاجة لي فيو . قالت: حديث السن
 فقاؿ: محمد بن عبد اهلل .

قالت: أوسط الناس في قريش نسباً وصهرًا، وأصبحهم وجهاً، وأفصحهم لساناً أعود عليو 
 بمالي.

.  فأرسل إليهم أف ىلموا، فقاؿ أبو طالب: اذىب أنت يا حمزة معو فأنت صهر القـو
معنا يا علي حتى نزوج محمداً صلى اهلل عليو وآلو فمروا إلى علي عليو السبلـ فقالوا لو: انطلق 

 وسلم فقاؿ: أنظروني حتى آخذ بردي ونعلي، ففعلوا.
 فلما دخلوا عليو، قالوا: تكلموا.



 فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))الحمد هلل الذي ال يموت...(( ثم تكلم فزوجوه.
 وقد روينا أف أباطالب زوجو.
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 طالب في تزويج خديجة[]خطبة أبي 
[ أخبرنا محمد بن جعفر القرادني قاؿ: حدثنا محمد بن عبد اهلل الجبائي يرفعو عن جعفر 13]

بن محمد عليو السبلـ قاؿ: لما أراد رسوؿ اهلل تزويج خديجة أقبل أبو طالب في أىل بيتو ومعو 
والطفت أباىا حتى نفر من قريش حتى دخلوا على وْرَقة بن نوفل، وأرسلوىا فأظهرت رغبة، 

 أجابها.
فقاؿ أبو طالب: الحمد هلل رب ىذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراىيم، وذرية إسماعيل، وجعل 

لنا بيتاً َمْحُجوجاً وَحَرماً آمنا، وجعلنا الحكاـ على الناس، وبارؾ لنا في بلدنا، ويخرج فينا نبياً 
حمد بن عبد اهلل ال يوزف برجل من قريش إال خاتماً آمنا بو واتبعنا ىديو، ثم إف ابن أخي ىذا م

رجح بو، وال يقاس بأحد منهم إال عظم عنو، وال عدؿ لو في الخلق، ولئن كاف ُمِقبلً في الماؿ 
فإف الماؿ ورٌؽ حائٌل، وظٌل زائٌل، وىو بإذف اهلل كفء، ولو في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها 

 فيو كذلك، والصداؽ َما أرادت وشاءت.
 خديجة: الصداؽ علّي وفي مالي، فمر عمك فلينحر ناقة ولُيوِلم للناس بها.فقالت 

 فقاؿ أبو طالب: اشهدوا عليها. وقالت قريش: عجباً أتمهر النساء الرجاؿ!؟
فغضب أبو طالب، وكاف ممن يهاب ويكره غضبو فقاؿ: أما إذا كاف مثل ابن أخي ىذا طلبتو 

قة، ودخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأىلو. النساء بأغلى األثماف. ونحر أبو طالب نا
 فقاؿ رجل من قريش يقاؿ لو عبد اهلل:

 ىنيئاً مريئاً يا خديجة قد جرت .... لك الطير فيما كاف منك بأسعد
 تزوجتو خير البرية كلها .... ومن ذا الذي في الناس مثل محمد

 رب موعدبو بشر اهلل المسيح بن مريم .... وموسى بن عمراف كأق
 أقر بو الكتاب طراً بأنو .... رسوٌؿ من الرحمن ىاٍد ومهتدي

[ وأخبرنا أحمد بن محمد بن بهراـ قاؿ: حدثني غير واحد أف عمرو بن أسد زوج خديجة 14]
من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ؛ وتزوجها وىو ابن خمس وعشرين سنة وقريش تبني 

 الكعبة.
 سبع وثبلثين. وقاؿ ابن جريج: وىو ابن



وقاؿ عمرو بن أسد: محمد بن عبد اهلل بن عبد ا لمطلب يخطب خديجة ىو الفحل ال تقرع 
 أنفو .
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 ]بدء نزوؿ الوحي على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
[ أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي يرفعو عن أنس بن مالك، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 15]

 نو تنبأ وىو ابن أربعين سنة.وآلو وسلم أ
[ ]أخبرنا عبد اهلل بن محمد الجوزجاني، قاؿ: حدثنا الحسن بن العبلء، قاؿ: حدثنا نمير 16]

عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاؽ عن المطلب بن عبد اهلل بن قيس بن مخرمة عن أبيو عن 
ابتداءه بالنبوة، كاف إذا جده[ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حين أراد اهلل كرامتو و 

خرج لحاجتو أبعد حتى تحسر عنو البيوت، ويفضي إلى شعاب مكة وبطوف أوديتها، فبل يمر 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم بحجر وال شجر إاّل قاؿ: السبلـ عليك يارسوؿ اهلل، فيلتفت حولو 

اهلل يرى ويسمع  وعن يمينو وشمالو وخلفو فبليرى إاّل الشجر والحجارة، فمكث كذلك َما شاء
ما شاء اهلل أف يمكث، ثم جاءه جبريل عليو السبلـ بما جاءه من كرامة اهلل وىو بجبل ِحراء في 

 شهر رمضاف.
[ أخبرنا محمد بن جعفر األنماطي يرفعو عن ابن عباس قاؿ: أقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل 17]

ًا، ومات وىو ابن ثبلث عليو وآلو وسلم بمكة ثبلث عشرة سنة يوحى إليو، وفي المدينة عشر 
 وستين سنة.

وفي غير ىذا الحديث: أنو قرف معو إسرافيل ثبلث سنين، ال يظهر شيئاً مما أنزؿ اهلل، ثم قرف 
معو جبريل وأمر بإظهاره في قولو عّز وجل: نفَاْصدَْع ِبَما تُػْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن 

 عنهم. [، ثم نسخت آيُة القتاؿ اإلعراضَ 94اْلُمْشرِِكيَنن]الحجر:
فنزؿ جبريل عليو السبلـ بالقرآف عشر سنين بمكة وعشر سنين بالمدينة؛ فما ذكرت فيو األمم 

 والقروف واألنبياء فإنو نزؿ بمكة، وكل َما فيو الفرائض والجهاد والحدود فبالمدينة.
 وقيل: أفصح العرب بنو معاوية بن بكر، الذين أرحعوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم .

 «فنزؿ القرآف بلغتهم؛ إذ كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم تعلم فيها»
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 ]ترائي جبريل لرسوؿ اهلل عليهما السبلـ[
[ حدثنا الحسن بن إبراىيم الحداد المؤذف، يرفعو عن قتادة عن أنس أف رسوؿ اهلل صلى 18]

 اهلل عليو وآلو وسلم كاف يقوؿ:
صورة دحية الكلبي(( قاؿ أنس: وكاف دحية الكلبي رجبًل ))يأتيني جبريل عليو السبلـ على 

 وسيما جميبلً سميناً َأبْػَين.
[ أخبرنا محمد بن عبد الكريم، بإسناده عن ابن عباس أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 19]

أخبره، قاؿ: ))إف جبريل عليو السبلـ ليأتيني كما يأتي الرجل صاحبو في ثياب بيض مكفوفة 
والياقوت، رأسو كالحبك، وشعره كالمرجاف، ولونو كالثلج، أجلى الجبين برَّاؽ الثنايا، باللؤلؤ 

، جناحاه أخضراف ورجبله مغموستاف في الخضرة((.  عليو وشاحاف من دٍر منظـو
بإسناده « قاؿ: حدثنا الحسن بن داود الجعفري»[ أخبرنا إسحاؽ بن إبراىيم الحديدي 20]

سين، عن الحسين عليهما السبلـ قالت:كاف جبريل عليو السبلـ عن آبائو، عن فاطمة بنت الح
فإذا ارتفع حرب بجناحيو فيتناثر زغب ريشو،  -صلوات اهلل عليها-يأتي منزؿ فاطمة الزىراء 

أ[ صلى اهلل عليو -32فكانت فاطمة عليها السبلـ تأخذه فتجمعو وتعجنو بعرؽ رسوؿ اهلل ]
 و عندنا إلى يومنا ىذا.وآلو وسلم فتفوح منو رائحة المسك، فه

[ ]أخبرنا محمد بن إبراىيم بن إسحاؽ، قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم الصنعاني، عن 21]
عبد الرزاؽ عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارؽ، عن نافع، عن ابن عمر[، قاؿ:  

يو كاف على الحسن والحسين عليهما السبلـ تعويذاف حشوىما زغب ريش جناح جبريل عل
 السبلـ.
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 ]ترائي جبريل لرسوؿ اهلل عليهما السبلـ على صورتو[
[ أخبرنا علي بن الحسين بن سليماف البجلي، بإسناده عن محمد بن عمر بن علي بن أبي 22]

في قولو تعالى: نَوَلَقْد رَآُه  -وكاف قد أدرؾ علياً عليو السبلـ  -طالب عن أبي معمر السعدي 
[ قاؿ: إنما يعني بو محمداً صلى اهلل عليو 14، 13ى، ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَػَهىن]النجم:نَػْزَلًة ُأْخرَ 

وآلو وسلم أنو رأى جبريل عليو السبلـ عند سدرة المنتهى التي ال يجاوزىا خلق من خلق اهلل 
 ىذه المرة قبلها مرة أخرى، فلم يره« مرتين»تعالى، فرأى محمد جبريل عليو السبلـ في صورتو 

في ىذه الصورة التي رآه فيها محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم غير مبلئكة اهلل المقربين الذين 
 ال يعلم خلقهم وصورىم إالّ اهلل رب العالمين.



وذكر علي عليو السبلـ أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))رأيت حبريل في صورتو ولو 
اتّػَزر بهما، وجناح خارج في المشرؽ في الهواء، ستة أجنحة: جناحاف ارتدى بهما، وجناحاف 

 وجناح خارج في المغرب في الهواء، وقد مؤل اآلفاؽ((.
، عن ابن «زرّ »[ أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد األسدي بإسناده عن 23]

ستمائة  مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))رأيت جبريل عليو السبلـ لو
 جناح، يتناثر من ريشو تهاويل الد ر والياقوت((.

في قولو »[ أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بإسناده عن عبد اهلل بن مسعود 24]
َرىن]النجم:«: تعالى  [ قاؿ: رأى رفرفاً أخضر قد سد األفق.18نَلَقْد رََأى ِمْن آيَاِت رَبِِّو اْلُكبػْ

ابن مسعود قاؿ: رأى جبريل في حلة رفرؼ أخضر قد مؤل َما بين وفي حديث عبد الرحمن عن 
 السماء واألرض.
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 ]ذكر نزوؿ الوحي على النبيين وتوقيفو[
[ أخبرنا إسحاؽ بن إبراىيم الجديدي بإسناده عن أبي ذر الغفاري قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل  25]

 كم األنبياء؟
 اً غفيرًا((.قاؿ: ))َمائة ألف وأربعة وعشروف ألفاً جم

 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل كم الرسل من ذلك؟
 قاؿ: ))ثبلثمائة وثبلثة عشر، جماً غفيرًا((.

 قاؿ: قلت: كثير طيب.
 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل من كاف أولهم؟

 قاؿ: )) آدـ((.
 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل نبي مرسل؟

وأخنوخ وىو إدريس صلوات اهلل  قاؿ: ))نعم، ثم قاؿ: يا أبا ذر، أربعة سريانيوف: آدـ وشيث
عليهم وىو أوؿ من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب: ىود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا 

 ذر((.
وقاؿ: ))أوؿ األنبياء من بني اسرئيل موسى وآخرىم عيسى، وأوؿ الرسل آدـ وآخرىم 

 محمد((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل كم كتاب أنزؿ؟



، وأنزؿ على شيث خمسوف «أنزؿ على آدـ عشر صحائف»ب، قاؿ: ))مائة كتاب وأربعة كت
صحيفة، وأنزؿ على إدريس ثبلثوف صحيفة، وأنزؿ على إبراىيم عشر صحائف، وأنزؿ على 

 موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزلت التوراة واإلنجيل والزبور والفرقاف((.
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 ]مواعظ وأمثاؿ من صحف إبراىيم عليو السبلـ[
 رسوؿ اهلل، َما كانت صحف إبراىيم؟قلت: يا

قاؿ: ))كانت أمثاالً كلها: أيها الملك المسلط والمبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا 
 بعضها إلى بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلـو فإني ال أردىا وإف كانت من كافر.

لو أف تكوف لو ساعة يناجي فيها ربو، وكاف فيها أمثاؿ: وعلى العاقل ما لم يكن مْغلوباً على عق
وساعة يحاسب فيها نفسو، وساعة يفكر فيها في صنع اهلل تعالى، وساعة يخلو فيها لحاجتو من 
المطعم والمشرب، وعلى العاقل أف ال يكوف ظاعناً إال لثبلث: َتزو د لمعاد، أو مرّمة لمعاش، أو 

، وعلى العاقل أف يكوف بصيراً في زمانو، مقببلً على شأنو، حافظاً للسانو،  لذة من غير محـر
 ومن حسب كبلمو من عملو قّل كبلمو إاّل فيما يعنيو((.

[ أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي بإسناده عن واثلة بن األسقع أف النبي صلى اهلل عليو وآلو 26]
ن وسلم قاؿ: ))نزلت صحف إبراىيم أوؿ ليلة من رمضاف، وأنزؿ اإلنجيل لثبلث عشرة خلت م
رمضاف، وأنزؿ الزبور لثماف عشرة خلت من رمضاف، وأنزؿ القرآف ألربع وعشرين خلت من 

 رمضاف((.
[ أخبرنا محمد بن عبد الكريم بن مالك بإسناده عن وىب قاؿ: أنزلت التوراة على موسى 27]

ؿ من بعد صحف إبراىيم بسبعمائة عاـ، وأنزؿ الزبور على داود بعد التوراة بخمسمائة عاـ، وأنز 
اإلنجيل على عيسى بعد الزبور بألف عاـ ومائتي عاـ، وأنزؿ الفرقاف على محمد بعد اإلنجيل 

 بستمائة وعشرين عاماً.
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 ]تلقي المبلئكة الوحي قبل بلوغو األرض[
[ ]أخبرنا علي بن الحسين بن سليماف البجلي، قاؿ: حدثنا محمد بن يحيى التستري، 28]

دثنا إبراىيم بن نافع، عن عمر بن موسى بن الوجيو، عن زيد بن علي، قاؿ: حدثنا أبي، قاؿ: ح



عن آبائو، عن علي[ في قولو تعالى:نَوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف ُيَكلَِّمُو اهلل ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب 
الرسوؿ بوحي منو إلى رسل  [ وقد يرسل15َأْو يُػْرِسَل َرُسوالً فَػُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاُءن]الشورى:

السماء، فتبلغ رسل السماء رسل األرض، وقد يخلق الكبلـ فيما بينو وبين رسل األرض من 
غير أف يرسل الكبلـ مع رسل السماء إلى رسل األرض، وقد يخلق الكبلـ فيما بينو وبين رسل 

اهلل عليو وآلو السماء من غير مشافهة رسل السماء أحداً من خلقو، وقد قاؿ نبي اهلل صلى 
 وسلم لجبريل عليو السبلـ: ))كيف تأخذ الوحي من رب العالمين؟

 قاؿ: آخذه من إسرافيل.
 فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : من أين يأخذه إسرافيل؟

 قاؿ: يأخذه من ملك فوقو من الروحانين يقاؿ لو ناجابيل.
 ذلك الملك؟ فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : من أين يأخذه

قاؿ: يقذؼ في قلبو قذفاً، فاكتفي بما وصفت لك من كبلـ اهلل فإف كبلـ اهلل ليس ينحو نحوًا 
واحدًا، منو مايجيء في المناـ وذلك قولو إلبراىيم عليو السبلـ حيث قاؿ: نيَابُػَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم :نَلَقْد  [، وقاؿ تعالى لمحمد102اْلَمَناـِ َأنِّي َأْذَبُحَكن]الصافات:
َنًة 27َصَدَؽ اهلل َرُسوَلُو الر ْؤيَا بِاْلَحقِّن]الفتح: [، وقاؿ: نَوَما َجَعْلَنا الر ْؤيَا الَِّتي َأرَيْػَناَؾ ِإالَّ ِفتػْ

 [.60لِلنَّاِسن]اإلسراء:
أف ابن  [ أخبرنا أحمد بن سعيد، بإسناده عن الزىري عن علي بن الحسين عليو السبلـ29]

عباس قاؿ: بينما النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم جالس في نفٍر من أصحابو إذ رمي بنجم 
 فاستنار فقاؿ: ))ما كنتم تقولوف إذا كاف مثل ىذا في الجاىلية؟((
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 قاؿ: كنا نقوؿ: يموت عظيم أو يولد عظيم.
تبارؾ اسمو إذا قضى أمراً سبح  قاؿ: ))فإنو ال يرمى بها لموت أحد واللحياة أحد، ولكن ربنا

حملة العرش، ثم يسبح أىل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أىل ىذه السماء 
ويستخبر أىل سماٍء سماًء حتى ينتهى الخبر إلى ىذه السماء، فتخطف الجن ويُػْرموف، فما 

 جاءوا بو على وجهو فهو حق ولكنهم يفرقوف منو ويذبذبوف ويرموف((.
 ىذا الحديث: إنو لم يكن يرمى بها قبل مبعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم . وفي غير
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 ]ذكر بعض دالئل نبوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
[ أخبرنا علي بن الحسين البجلي بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيو عن جده، عن 30]

نين صلوات اهلل عليو خطب الناس وقاؿ: )أنا أبيو الحسين بن علي عليهم السبلـ أف أمير المؤم
وحعت َكلَكل العرب، وكسرت قرف ربيعة ومضر، ووطئت جبابرة قريش ؛ لقد وحعني اهلل في 
حجر المصطفى وأنا ابن أربع سنين، يضمني إلى صدره، وَيكِنفني في فراشو، ويمسني جسده 

و حتى كاف يمضغ الشيء وعرقو، ويقبلني فأمص ريق حكمتو، وآكل في قصعتو وألعق أصابع
 ويلقمني من فيو، وأنا أصف لك من عبلماتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم :

لقد قرف اهلل بو أكـر مبلئكتو وأقربها إليو، ومنو يكوف الوحي إسرافيل عليو السبلـ كاف معو ليلو 
أنما ينتظر ونهاره، ولقد كاف يرفع رأسو نحو السماء، ولما أتاه الوحي من أوؿ الليل إلى آخره ك

 شيئاً، فأنا أوؿ من رأى نور الوحي وشم ريح النبوة.
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 ]قصة بقرة آؿ ذريح[
ىذه بقرة آؿ ذريح صاحت في أوؿ َما أتاه الوحي بلساف اآلدميين صياحاً عالياً، وقد اجتمع 

القـو ليـو عيدىم، فجاءت تعدو حتى وقفت على الجمع وىي تقوؿ: يا أىل ذريح صائح 
بطن ىذا القبيل، ىاشم وَما ىاشم ىشم الثريد ليـو عصيب، ال إلو إاّل اهلل محمد يصيح من 

رسوؿ اهلل، جاءه الوحي المبين كبلـ رب العالمين، يغلب القبيل ويذبح الضليل، ويؤذِّف بأذاف 
إبراىيم الخليل، بعث بالذبح والذبيح، والملك الفسيح؛ ىاىو ذا عجلوا قوؿ: ال إلو إالّ اهلل 

الجنة، جنة المأوى، فواهلل ماشعرنا إالّ بآؿ ذريح قد أقبلوا حتى وقفوا على رسوؿ اهلل تدخلوا 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، وأسلموا على يديو، فكانوا أوؿ العرب إسبلماً.

 وكنت عنده صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذ أتاه ثبلث بهائم فسلموا عليو: بقرة وجمل وذئب.
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 ي سالم[]قصة بقرة بن
 أما البقرة فكانت في نخل بني سالم، فلما بصرت برسوؿ اهلل أقبلت إليو تلوذ بو.

فقالت: يا بني سالم جاءكم رسوؿ رب العالمين، أحاكمكم إليو فإنو قاحي اهلل في أرحو 
ورسولو إلى خلقو، ثم قالت البقرة: يا رسوؿ اهلل، وحعت لهؤالء اثني عشر بطناً، واستغنوا بي 



من زبدي وشربوا من ألباني، ولم يتركوا نسلي، وىم اآلف يريدوف ذبحي، فآمن بنوا فأكلوا 
 سالم، وقالوا: والذي بعثك بالحق مانريد معها شاىداً.
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 ]قصة الذئب[
وأما الذئب فإنو أقبل إلى رسوؿ اللهفشكى إليو الجوع وقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إنما بعثك اهلل رأفًة 

العباد والببلد فاقسم لي شيئاً أنالو، فدعا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ورحمًة، وليحيي بك
الرعاة وقاؿ: ))افرحوا للذئب شيئاً((. فبخلوا ولم يفعلوا، ثم عاد فشكى عليو من الغد الجوع 
وأعاد الكبلـ، فدعا صلى اهلل عليو وآلو وسلم الرعاة ثانياً وقاؿ: ))افرحوا للذئب شيئاً(( فلم 

 ، ثم عاد إليو من الغد.يفعلوا
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 ]قصة الجمل[
 وأما الجمل فإنو أقبل إلى رسوؿ اللهوحرب بجرانو األرض ورغى وبكى ساجدًا.

: سجد لك الجمل نحن أحق أف نسجد لك.  فقاؿ القـو
قاؿ: ))اسجدوا هلل عزَّ وجل، ولو أمرت شيئاً أف يسجد لشيء ألمرت المرأة أف تسجد 

و أربابو((، فبعثني مع الجمل ألنصفو إذ أقبل صاحبو أعرابي فقاؿ صلى لزوجها((، جاءني يشك
 اهلل عليو وآلو وسلم : ))َما باؿ ىذا البعير يشكو أربابو((؟

 قاؿ: يا رسوؿ اهلل ما يقوؿ؟
 قاؿ: ))يقوؿ: انتجعتم عليو صغيراً حتى صار َعْوداً كبيرًا، ثم إنكم أردتم نحره((.

 ما كذبك. قاؿ: والذي بعثك بالحق نبياً 
 قاؿ: ))يا أعرابي: إما أف تهبو لي وإما أف تبيعو مني((.

قاؿ: يا رسوؿ اهلل، أىبو لك. فكاف الجمل يأتي علوفة الناس فيعتلف منها ال يمنعونو، فلما 
 قبض رسوؿ اهلل مات، فأمرت بدفنو كيبل تأكلو السباع.
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 ]قصة تسعة نفر من حضرموت[
 نى تسعة نفر من حضرموت، يسلم ستة وال يسلم ثبلثة.وكنت معو إْذ قاؿ: يأتي

 فوقع في قلوب كثير من كبلمو َما وقع، فقلت أنا: صدؽ رسوؿ اهلل ىو كما قلت يا رسوؿ اهلل.
فقاؿ لي: ))أنت الصِّّديق، ويَػْعُسوب المؤمنين وإمامهم، وأوؿ المؤمنين إيماناً، وأنت الهادي 

وآلو وسلم أقبل الرىط من حضرموت حتى دنوا منو  والوزير((، فلما أصبح صلى اهلل عليو
وسلموا عليو، وقالوا: يا محمد اعرض علينا اإلسبلـ، فعرحو عليهم فأسلم ستة ولم يسلم 

ثبلثة، وانصرفوا، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أما أنت يا فبلف فستموت بصاعقة 
فيلقاؾ ناس من كذا فيقتلونك((، فوقع  من السماء، وأما أنت يا فبلف فتخرج في طلب إبلك

في قلوب ناس من ذلك َما وقع، فقلت أنا: صدقت يا رسوؿ اهلل، فقاؿ: ))صّدؽ اهلل قولك يا 
 علي((.

فما كاف حتى أقبل الستة الذين أسلموا، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))َما فعل أصحابكم 
 الثبلثة((؟

 جاوزوا ما قلت.قالوا: والذي بعثك بالحق نبياً ما 
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 ]قصة معجزة الشجرة[
وأتاه المؤلمن قريش: أبو جهل بن ىشاـ، وىشاـ بن المغيرة، وأبو سفياف بن حرب، وُسَهيل بن 
عمرو، وشيبة، وعتبة، وصناديد قريش فقالوا: يا محمد، قد ادعيت أمراً عظيماًلم يدعو آباؤؾ، 

 قلع بعروقها وتقف أمامك.ونحن نسألك أف تدعو لنا ىذه ا لشجرة حتى تن
فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إف ربي على كل شيء قدير، وإني أريكم َما تطلبوف وإني 

أعلم أنكم ال تجيبوني، وِإف منكم من يذبح على القليب، ومن يحزب األحزاب، ولكن ربي بي 
 رحيم((.

ولها َدوّي شديد حتى وقعت ثم قاؿ للشجرة: ))انقلعي بعروقك بإذف اهلل((. فانقلعت وجاءت 
بين يدي رسوؿ اللهفقالوا استكباراً وعتوًا: ساحر كذاب، ىل صدقك إالّ مثل ىذا، يعنوني، 

فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))حسبي بو ولياً وصاحباً ووزيرًا، قد أنبأتكم أنكم ال تؤمنوف، 
 والذي نفس محمد بيده لقد علمتم أني لست بساحر.

ليو أبو جهل بن ىشاـ، وىشاـ بن المغيرة، وابن حرب، ولم يكن أشد عليو من فكاف أشدىم ع



ىاتين القبيلتين: بني مخزـو وبني أمية، فلعنهم رسوؿ اللهفنزؿ بهم الذبح، فذبح من ذبح وبقي 
 من بقي ملعوناً.
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 ]إظهار دعوتو وما رافقها من معجزات[
[، ثم نزؿ: 94ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَنن]الحجر:ونزؿ على رسوؿ اهلل: نفَاْصدَْع ِبَما تػُ 
َربِيَنن]الشعراء:  [.214نَوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلقػْ

، وعدي، وكعب،  فقاؿ: ))يا علي انطلق إلى بني عبد المطلب، وعبد شمس، وتميم، ومخزـو
وأقيم فيهم وزيري  ولؤي، فاجمعهم إلى نبي الرحمة، فإني أريد أف أكلمهم وأبلغهم رسالة ربي،

 وناصري ال يتقدمو وال يتأخر عنو إالّ ظالم((.
وأمر صلى اهلل عليو وآلو وسلم بذبح شاة، فانطلقت وجمعتهم إليو، وىم ستوف رجبلً يزيدوف أو 

ينقصوف رجبًل، فطعموا وشبعوا بإذف اهلل وفضل من الطعاـ أكثره، ثم قاؿ: ))يا أيها المؤل من 
وملك الدنيا واآلخرة، فأيكم يوازرني ويبايعني على أمري؟(( فلم  قريش أتيتكم بعز األبد

 يجيبوه، فقلت وأنا أحدث القـو سناً: أنا يا رسوؿ اهلل.
قاؿ: ))اللهم اشهد أني وازرتو وخالَْلُتو، فهو وزيري وخليلى وأميني ووصيي والقائم بعدي((، 

دونك، وأقبل أبو جهل فقاؿ:  فقاموا يقولوف ألبي طالب: قد وّلى عليك ابنك واتخذه خليبلً 
أتزعم أنك نبي وأف ربك يخبرؾ بما نفعلو، فهل تخبرني بشيء فعلتو لم يطلع عليو بشر؟ فقاؿ 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أخبرؾ بما فعلت ولم يكن معك أحد؟ الذىب الذي دفنتو في 
 بيتك في موحع كذا، ونكاحك سودة((.

 ة.قاؿ: ما دفنت ذىباً وال نكحت سود
أف يذىب بمالك الذي دفنت((. فضاؽ بأبي « اهلل»فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))فأدعو 

 علمنا أف معك من الجن من يخبرؾ، أما أنا فبل أقر أبداً أنك نبي.« قد»جهل، وقاؿ: 
قاؿ: واهلل ألقتلنك، وألقتلن عتبة والوليد، وألقتلن أشرافكم، وألوطئن ببلدكم الخيل، وآلخذف 

 عنوة.مكة 
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 ]إخباره صلى اهلل عليو وآلو وسلم بسبعة رىط يأتوف من وراء جبل حراء[
وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأنا عنده يوماً: ))يا معشر قريش، يأتيكم غداً تسعة رىط من 

فيسلم سبعة ويرجع اثناف كافراف، يأكل أحدىما السبع واآلخر  -يعني حراء-وراء ىذا الجبل 
بعيره فيؤرثو ُحمرًة آِكَلة ثم موتاً((، فأخذت قريش تهزأ، فلما أصبحوا أقبل النفر إلى يعضو 

النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأسلم سبعة ونزؿ بالكافرين َما قاؿ؛ فصعدت الجبل وناديت: 
 ي.أشهد أف ال إلو إالّ اهلل وأف محمداً رسوؿ اللهفأرادوا قتلي فأيدني اهلل بملك كريم دفعهم عن
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 ]إخباره صلى اهلل عليو وآلو وسلم بصفات أنصار أمير المؤمنين[
ثم إف خليلي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ لي: ))ستقاتل قريشاً إنها ال تحبك أبدًا، وإف لك 
أنصاراً نجباء خيرة، ُذبل الشفاه، صفُر الوجوه، خمص البطوف، ال تأخذىم في اهلل لومة الئم، 

 متمسكوف بحبل اهلل، ال يستكبروف، وال يضلوف((. رعاة الليل
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 ]قصة ذئب أبي األشعث[
ثم الذئب الذي كلَّم أبا األشعث فردَّه من غنمو مرة بعد مرة، فلما كانت الرابعة قاؿ:َما رأيت 

 ذئباً أصفق منو.
 قاؿ الذئب: أنت أصفق مني تتولى عن رسوؿ رب العالمين.

 قوؿ؟قاؿ الراعي: ويلك َما ت
 قاؿ الذئب: الويل لمن يصلى جهنم غداً وال يدخل في دين محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم .

 قاؿ الراعي: حسبي، من يحفظ غنمي ألنطلق وأومن بو ؟
فقاؿ الذئب: أنا أحفظ عليك غنمك. فجاء الراعي يْعُدو، وقاؿ: السبلـ عليك يا رسوؿ اهلل، 

 خلة وذبحها للذئب، وقاؿ: أعتقتني من النار.وأخبر بكبلـ الذئب فأخذ أبو األشعث س
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 ]نطق الحجر والشجر بالشهادة[
وأتى رجل يستجيب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وكاف عاقبلً لبيباً، فقاؿ: يا محمد إلى 

 ما تدعو؟
 قاؿ: ))إلى شهادة أف ال إلو اال اهلل وحده ال شريك لو((.

 قاؿ: وأين اهلل يا محمد ؟
 قاؿ: ))ىو بكل مكاف موجود، وليس في شيء منها بمحدود((.

 قاؿ: فكيف ىو ؟
 قاؿ: ))ىو خلق الكيف واألين فبل يقاؿ كيف وال أين((.

 فقاؿ: كيف لي أف أعلم أنو أرسلك ؟
فلم يبق بحضرتنا يومئذ حجر وال مدر وال شجر إاّل قاؿ: أشهد أف ال إلو إالّ اهلل، وأف محمدًا 

 رسوؿ اهلل.
 لم الرجل، وقاؿ رسوؿ اهلل: ))قد سميتك عبد اهلل((.فأس
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 ]نبع الماء من بين يديو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومنقبة لعلي )ع([
وخلفني صلى اهلل عليو وآلو وسلم في تبوؾ فتكلم ناس بما في صدورىم، وقالوا: خلفو إْذ 

 أبغضو.
: ))يا علي إف اهلل أمرني أف أؤاخيك وأف فلحقت برسوؿ اهلل وأخبرتو، فقاؿ لي في مؤل منهم

أقربك وال أجفوؾ، وأدنيك وال أقصيك، أنت أخي في الدنيا واآلخرة، وأمرني ربي أف أقيمك 
ولياً من بعدي، وسألتو أف يشركك في الشفاعة معي((، ثم سار صلى اهلل عليو وآلو وسلم بمن 

اً حتى خافوا على أنفسهم، وقالوا: يا معو فشكوا العطش، فقاؿ: اطلبوا الماء، فلم يصيبوا شيئ
رسوؿ اهلل ادع لنا ربك. فنزؿ جبريل عليو السبلـ فقاؿ: ))يا محمد ابحث بيدؾ الصعيد، وحع 

 قدميك وإصبعيك المسبحتين وسّم((.
ففعل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فانبجس من بين أصابعو الماء فشربوا ورووا وَسَقوا دوابهم 

ى اهلل عليو وآلو وسلم َما أعطي موسى بن عمراف، فازداد المؤمنوف وحملوا منو، فأعطي صل
 إيماناً. وموحع الماء اليـو معروؼ وقد اغتسلت منو.
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 ]أوؿ من أسلم من الرجاؿ والنساء[
أوؿ من أسلم من «: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن سيرين قاؿ[ »31]

 النساء خديجة.
 ن أرقم قاؿ: علي عليو السبلـ أوؿ من أسلم.زيد ب« وعن»
[ أخبرنا ابن أبي حاتم ]قاؿ: حدثنا أبي، قاؿ: حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد، عن 32]

أبيو، عن محمد بن إسحاؽ، عن يحيى بن األشعث[ عن إسماعيل بن أباف عن أبيو عن جده 
المطلب إذ خرج رجل من خباء  العباس بن عبد« لعند»قاؿ: كنت امرءًا تاجراً فَػَواهلل إنني 

، فنظر إلى الشمس فلما رآىا مالت قاـ يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء «منو»قريب 
فقامت خلفو تصلي، ثم خرج غبلـ حين راىق الحلم من ذلك الخباء فقاـ معو يصلي، وفي 

 حديث: عن يمينو، فقلت للعباس: من ىذا ؟
 ي.فقاؿ: ىذا محمد بن عبد اهلل، ابن أخ

 قلت: ومن ىذه المرأة؟
 قاؿ: ىذه امرأتو خديجة بنت خويلد.

 فقلت: من ىذا الفتى ؟
 قاؿ: ىذا علي بن أبي طالب، ابن عمو.

 قلت: َما ىذا الذي يصنع ؟
قاؿ: يصلي وىو يزعم أنو نبي، وأنو تفتح لو كنوز كسرى وقيصر، ولم يتبعو على أمره إالّ امرأتو 

 وابن عمو.
عن ابن عباس قاؿ لعلي عليو السبلـ: أربع « ملك بن محمد بإسنادهأخبرنا عبد ال[ »33]

خصاؿ ليس ألحد من العرب غيره: أوؿ عربي وعجمي صلى مع النبي صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم ، وىو الذي كاف لواؤه معو في كل زحف، وىو الذي صبر معو يـو المهراس حين انهـز 

 ره.الناس كلهم غيره، وىو الذي غسلو وأدخلو قب
[ أخبرنا أبو نعيم بإسناده، عن أبي يحيى عن علي عليو السبلـ قاؿ: صليت مع رسوؿ اهلل 34]

 سبع سنين َما يصلي معو أحد غيري وغير خديجة.
[ أخبرنا أبو نعيم بإسناده عن عباد بن عبد اهلل قاؿ: سمعت علياً عليو السبلـ يقوؿ: أنا 35]

، ال يقولها بعدي إالكاذب مفتر، ولقد صليت قبل عبد اهلل وأخو رسولو وأنا الصديق األكبر
 الناس بسبع سنين.
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[ أخبرنا محمد بن ببلؿ، قاؿ: حدثنا محمد بن عبد العزيز ]بن الوليد، قاؿ: حدثنا أحمد 36]
بن الفضل، عن عمرو بن أبي المقداـ، عن أبي رافع، عن سعيد بن عبد الرحمن[ عن أبي أيوب 

ؿ رسوؿ اهلل: ))صلت المبلئكة علي وعلى علي سبع سنين، وذلك أنو لم قاؿ: قا« األنصاري»
 يصل أحد غيري وغيره((.
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 ]نسبو وتاريخ مولده صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
والروايات في نسبو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى عدناف متفقة، وَما بعد ذلك فهو مختلف 

 فيو.
راـ بإسناده عن مجاىد قاؿ: سئل ابن عباس عن نسب [ أخبرنا أحمد بن محمد بن به37]

رسوؿ اهلل فقاؿ: محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن  
كبلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 

َأَدَد بن تيمن بن يشجب بن  مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدناف بن أد بن
بن صيانوخ بن الهميسع بن نبت بن قيَذر بن إسماعيل بن إبراىيم بن آزر بن ناحور « سحلم»

بن أرغوا بن فالغ، ويقاؿ: فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن ساـ بن نوح بن لمك بن 
مهبلئيل بن قيناف  ابن أخنوخ، وىو إدريس النبي صلى اهلل عليو ابن -بالحاء والخاء-متوشلخ 

 بن آنوش بن شيث بن آدـ عليو السبلـ.
[ وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد الضبيعي بإسناده عن أـ سلمة قالت: سمعت رسوؿ اهلل 38]

بن زند بن ثرى بن أعراؽ الثرى((، ثم يقوؿ صلى اهلل عليو « أدد»يقوؿ: ))معد بن عدناف بن 
 لرس وقروناً بين ذلك كثيراً ال يعلمهم إالّ اهلل((.وآلو وسلم : ))أىلك عاداً وثمود وأصحاب ا

 قالت: فقرأىا رسوؿ اهلل: ))ال يعلمهم((.
، فكانت أـ سلمة تقوؿ «وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد الضبعي بإسناده عن أـ سلمة[ »39]

 بعد ذلك: زيد ىميسع، وثرى: نبت، وأعراؽ الثرى: إسماعيل بن إبراىيم صّلى اهلل َعَلْيهما.
[ أخبرنا ابن بهراـ بإسناده عن ابن عباس أف رسوؿ اللهكاف إذا انتهى في النسب إلى معد 40]

 [((.38بن عدناف قاؿ: ))كذب النسابوف، قاؿ تعالى: نَوقُػُرونًا بَػْيَن َذِلَك َكِثيًرًان]الفرقاف:
 وقد رُِوي عن ابن عباس وأنس خبلؼ الرواية األولى وكرىت اإلكثار.

سمو شيبة، وىاشم ىو عمرو، وعبد مناؼ ىو المغيرة، وقَصي ىو زيد، فأما عبد المطلب فا



والنضر ىو قريش، وكنانة ىو علي، وبو سمي علي بن أبي طالب عليو السبلـ ومدركة ىو 
 عمرو.
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وقيل في قيدر: قيدار وقادور، ويقاؿ: قيدر نبت طيب الريح، وآزر ىو تارخ وىو المستشار 
د، وكاف نمرود عم أبيو؛ ألنو نمرود بن أرغو، وتارح ىو ابن ناخور بن أرغو، ألنو كاف وزيراً لنمرو 

 وقيل: إف نمرود ابن عمو؛ ألنو نمرود بن كنعاف بن أرغو.
وفالغ ىو الذي قسم األرض بين الناس؛ فأما عابر فهو ىود النبي عليو السبلـ وقيل: ليس 

 بنبي.
بياء والملوؾ وأوؿ من تكلم بعد آدـ بالعربية، وأرفخشد بالفارسية إيزاف، وساـ أبو العرب واألن

أُْلِهم إلهاماً، وىو وصي نوح النبي عليو السبلـ من أوالده األربعة: ساـ وحاـ ويافث وياـ الغريق 
 أياـ الطوفاف.

 وأما إدريس صلى اهلل عليو فسمي بو ألنو أوؿ من درس العلم وخط بالقلم.
ىو ىبة اهلل، وقيل: شيث وشاث، وكاف وصي آدـ  وأما أنوش: فقيل ناش، من المناوشة ؛وشيث

 وىو نبي مرسل إلى أوالده.
وكاف من بعد آدـ إلى نوح كلهم مسلم واألنبياء إلى لدف نوح: آدـ وشيث وإدريس ونوح، 

وأوالد آدـ كانوا عشرين ذكراً وعشرين أنثى، كلهم توأـ ذكر مع أنثى، منهم: قين وقابيل وقيل 
ابيل وتوأمتو لبوذا، وأشوث وشيث وحروف وأياد وفالغ وأثاثي ونوبة ونيار وقابيل وتوأمتو عنق، وى

 وشيرمة وحياف وحرابيس وىوز ويجود وسندا وبار، ومع كل واحد توأمتو.
وأوالد إسماعيل: قيدر وأديل ومنشى ومشمع وزىاء وماس وآزر وطيما وقطورا وقيس وقيدماف 

 طوف وغشيل وىدى ويعيش ومش.وثابت، وأمَّا الشرقي فإنو يقوؿ: نبت وتيمن و 
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 ]الفروؽ الزمنية بين بعض األنبياء[
[ أخبرنا علي بن الحسين العباسي بإسناده عن ابن عباس قاؿ: كاف من آدـ إلى نوح ألفا 41]

سنة ومائتا سنة ومن نوح إلى إبراىيم ألف ومائة وثبلث وأربعوف سنة، ومن إبراىيم إلى موسى 
ف سنة، ومن موسى إلى داود خمسمائة وتسع وتسعوف سنة، ومن خمسمائة وخمس وسبعو 



 عيسى إلى محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ستمائة سنة.
[ ]أخبرنا علي بن الحسين العباسي بإسناده عن محمد بن حبيب قاؿ[: وحكى الهيثم بن 42]

إلى وفاة عدي أف من لدف آدـ إلى الطوفاف ألفاف ومائتاف وست وخمسوف سنة، ومن الطوفاف 
إبراىيم ألف وعشروف سنة، ومن وفاة إبراىيم إلى مدخل بني إسرائيل مصر خمس وتسعوف، 

ومن دخوؿ يعقوب مصر إلى خروج موسى من مصر أربعمائة وثبلثوف سنة، ومن خروج موسى 
من مصر إلى بناء بيت المقدس خمسمائة وخمسوف سنة، ومن بناء بيت المقدس إلى ملك 

لمقدس أربعمائة وستة وأربعوف سنة، ومن ملك بختنصر إلى ملك ذي بختنصر وخراب بيت ا
 القرنين أربعمائة وست وثبلثوف سنة.
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 ]أعمار بعض األنبياء والرسل عليهم السبلـ[
قاؿ محمد بن حبيب عمن ذكر: أف آدـ ُعمَِّر تسعمائة سنة وثبلثوف سنة، وشيث تسعمائة واثنتا 

مس وتسعوف سنة، وقيناف تسعمائة وعشر سنين، ومهبلئيل مائة عشرة سنة، وأنوش تسعمائة وخ
وخمس وتسعوف سنة، وياد تسعمائة واثنتاف وستوف سنة، وأخنوح ثبلثمائة وخمس وستوف سنة، 
ومتوشلخ تسعمائة سنة وتسع وستوف سنة، ولمك سْبعمائة سنة وسبع وسبعوف سنة، ونوح عليو 

سنة وثماف وتسعوف سنة، وأرفخشذ أربعمائة  السبلـ تسعمائة وخمسوف سنة، وساـ خمسمائة
سنة وخمس وستوف سنة، وشالخ أربعمائة وثبلث وستوف سنة، وعابر أربعمائة وأربع وثبلثوف 

سنة، وفالغ مائتاف وتسع وثبلثوف سنة، وأرغو مائتاف واثنتاف وثبلثوف سنة، وناحور مائة وثماف 
مائة وخمس وسبعوف سنة، ويقاؿ: وتسعوف وأربعوف سنة، وتارخ مائتاف وخمسوف سنة، وإبراىيم 

سنة، وإسحاؽ مائة وخمسوف، ويقاؿ: وثمانوف ويعقوب مائة وسبع وأربعوف سنة، ويوسف مائة 
وعشروف سنة، وموسى مائة وعشروف سنة، وىاروف مائة وثبلثة وعشروف سنة، وأيوب بن زارخ 

بن عويد بن سلموف بن ناعر بن أمـو بن بنقر بن العيص بن إسحاؽ مائتا سنة، وداود بن أبشي 
 بن يحسوف بن عمي بن باذف بن راـ بن حمورف بن فارس بن يهوذا بن يعقوب سبعوف سنة.
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 ]تاريخ مولد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
من شهر ربيع األوؿ، « خلتا»قاؿ: وولد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو اإلثنين لليلتين 



الب إلى ِمْصَر الشاـ وىو ابن تسع سنين، ووحع صلى اهلل عليو وآلو وسلم وانطلق بو أبو ط
الحجر في موحعو حين اختصمت قريش فيو وىو ابن خمس وعشرين سنة، وأوحي إليو وىو 
ابن أربعين سنة، وأسلمت خديجة معو وأقاـ بمكة ثبلثة عشر سنة، ثم ىاجر إلى المدينة في 

ت وقعة بدر في شهر رمضاف، وكاف بين مهاجره وبين بدر شهر ربيع األوؿ فأقاـ بها، ثم كان
 ثمانية عشر شهرًا.

 ثم كانت ُأحد في شواؿ بعدىا بسنة، والخندؽ في شواؿ بعد أحد بسنة.
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 ]نعتو وصفتو وبعض أحوالو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
يو السبلـ قاؿ ابن [ أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم بن شنبذا بإسناده عن الحسن بن علي عل43]

شاكر: وحدثنا أبو علي الحسن بن بشر بإسناده عن الحسن بن علي عليو السبلـ أيضاً، قاؿ: 
سألت خالي ىند بن أبي ىالة التميمي؛ وكاف وّصافاً عن حلية النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، 

المربوع وأقصر من فقاؿ: كاف فخماً مفخماً، يتؤلأل وجهو تؤللؤ القمر ليلة البدر، أطوؿ من 
المشذب عظيم الهامة، رَِجل الشعرة، إذا انفرقت عقيقتو فرؽ، وإال فبل يجاوز شعره شحمة 

أذنو إذا ىو وفَّره، أْزَىر اللوف، واسع الَجِبين، َأزَج الحواجب سوابغ في غير قرف، بينهما عرؽ 
َكث اللحية سهل   يدره الغضب، أقنى العرنين، لو نور يعلوه، يحسبو من لم يتأملو، أَشم،

الخدين، حليع الفم، أشنب، مفلج األسناف، دقيق المْسربة كأف عنقو جيد دمية في صفاء 
الفضة، معتدؿ الخلق، بادناً، متماسكاً، سوي البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد مابين 

المنكبين، حخم الكراديس، أنور المتجرد، موصوؿ مابين متنتو والسرة شعر يجري كالخيط، 
ري الثديين والبطن مما سوى ذلك، سبط القضب، َشِثن الكفين والقدمين، أشعر الذراعين عا

والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رَْحب الراحة، سائل األطراؼ، خمصاف األخمصين، 
مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. إذا زاؿ قلعاً يخطو تكفياً، ويمشى الُهَويْػَنا، ذريع المشية، إذا 

ىكأنما يَػْنَحّط من صبب، و إذا التفت التفت جميعاً، خافض األطراؼ، نظره إلى األرض مش
 أطوؿ من نظره إلى السماء، ُجّل نظره المبلحظة، يسوؽ أصحابو، ويبتدر من لقيو بالسبلـ.
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 ]صفة منطقو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 قلت: صف لي منطقو.

اف، دائم الفكر ليست لو راحة، ال يتكلم في غير حاجة، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل متواصل األحز 
طويل السكوت، يفتتح الكبلـ ويختمو بأشداقو، ويتكلم بجوامع الكلم، فصل الفضوؿ وال 

تقصير، دمث ليس بالجافي وال الَمِهْين، يعظم النعمة وإف َدقَّت، واليذـ منها شيئاً، اليذـ ذواقاً 
اف لها، فإذا تعوطي الحق لم يعرفو أحد، ولم يقم لغضبو شيء واليمدحو، وال تغضبو الدنيا وَما ك

حتى ينتصر لو، و ال يغضب لنفسو، وال ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفو كلها، و إذا تعجب 
قلبها، و إذا تحدث اتصل بها فضرب براحتو اليمنى باطن إبهامو اليسرى، و إذا غضب أعرض 

لتَبسم، ويفتر عن شيء مثل حب الغماـ، فكتمتها وأشاح، وإذا فرح غض طرفو، ُجل  ححكو ا
 الحسين عليو السبلـ زماناً، ثم حدثتو فوجدتو قد سبقني إليو وسألتو عَما سألت عنو.
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 ]صفة مدخلو ومجلسو ومخرجو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 ]أواًل: مدخلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 شكلو، فلم يدع منو شيئاً.وسأؿ أباه عن مدخلو ومجلسو ومخرجو و 

قاؿ الحسين بن علي عليو السبلـ: سألت أبي عن دخوؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
فقاؿ: كاف دخولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم مأذوناً لو في ذلك، فكاف إذا آوى إلى منزلو َجزأ 

ْزَءه بينو وبين الناس، فيرد دخولو ثبلثة أجزاء: جزءاً هلل وجزءاً ألىلو، وجزءاً لنفسو، ثم َجزأ جُ 
 ذلك على العامة بالخاصة، وال يدخر عنهم شيئًا.

قاؿ أبو غساف أو قاؿ أبو جعفر: فشككت، فكاف من سيرتو في جزء األمة: إيثار أىل الفضل 
بإذنو، وقسمتو على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو 

م ويشغلهم فيما أصلحهم واألمة من مسألتهم عنو، وإخبارىم بالذي ينبغي الحوائج، يتشاغل به
لهم ويقوؿ: ))ليبلغ الشاىد الغائب، وأبلغوني حاجة من ال يستطيع إببلغي حاجتو فإنو من أبلغ 

 سلطاناً حاجة من ال يستطيع إببلغو ثبت اهلل قدميو يـو القيامة((.
يره، فيدخلوف رُوَّاداً واليفترقوف إالّ عن ذواؽ، ال يذكر عنده إالّ ذلك، واليقبل من أحٍد غ

 ويخرجوف أذلة.
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 ]ثانياً: صفة مخرجو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 قاؿ: فسألتو عن مخرجو كيف كاف يصنع فيو؟

فقاؿ: كاف رسو ؿ هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يخزف لسانو إالّ مما يعنيهم، ويؤلفهم ال 
،  يفرقهم، أو قاؿ: ال ينفرىم، كل كريم آؿ يضعفو ويسأؿ بكل حاؿ عنده، ويكـر كريم كل قـو

ويوليو عليهم، ويحذر ا لناس بأف يحترسهم من غير أف يطوي عن أحد بسره وال ُخُلِقو، ويتفقد 
أصحابو، ويسأؿ الناس عما في الناس، ويحسِّن الحسن ويقويو، ويقبح القبيح ويوىيو، معتدؿ 

فل مخافة أف يغفلوا أو يميلوا، وال يقصر عن الحق وال يجوزه، الذين األمر غير مختلف، ال يغ
يلونو من الناس خيارىم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة 

 ومؤازرة.

(1/160) 

 

 ]ثالثاً: صفة مجلسو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 قاؿ: فسألتو عن مجلسو؟

لس وال يقـو إالّ عن ذكر، اليوطن األماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا فقاؿ: كاف رسوؿ اهلل ال يج
انتهى إلى قـو جلس حيث ينتهي المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائو نصيبو، وال 

يحسب أف أحداً أكـر عليو من جلسائو منو، من جالسو أو أقامو لحاجة صابره حتى يكوف ىو 
بها أو بميسور من القوؿ، قد وسع الناس منو قسطو  المنصرؼ، ومن سألو حاجة لم ينصرؼ إالّ 

وخلقو، فصار لهم أباً وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسو مجلس حكم وحياء وصبر وأمانة، 
ال ترفع فيو األصوات، وال يُػَؤبن فيو الحـر وال تثنى فلتاتو، متعادلين يتفاحلوف بالتقوى، 

 لصغير، ويؤثروف ذا الحاجة، ويحفظوف الغريب.متواحعين، يوقروف فيو الكبير، ويرحموف فيو ا
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 ]رابعاً: صفة سيرتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 قاؿ: قلت: كيف كانت سيرتو في جلسائو؟

فقاؿ: كاف رسو ؿ هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس 
ب وال مّزاح، يتغافل عَما يشتهي، فبل يؤيس منو بفظ وال غليظ، وال صّخاب وال فّحاش وال غيا

وال يجيب فيو، قد منع نفسو من ثبلث: من المراء، واإلكثار، وَما ال يعنيو، وترؾ الناس من 



 ثبلث: كاف ال يذـ أحداً واليعّيره، وال يطلب عثراتو.
إذا سكت ال يتكلم إالّ في رجاء ثوابو، إذا تكلم أطرؽ جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، ف

تكلموا، وال يتنازعوف عنده، من تكلم أنصتوا لو حتى يفرغ من حديثو، حديثهم عنده حديث 
أولهم، يضحك مما يضحكوف منو ويتعجب مما يتعجبوف منو، ويصبر للغريب على الجفوة في 

 منطقو ومسألتو حتى كاف أصحابو يستجلبونهم.
 .ويقوؿ: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرشدوه إليّ 

 وال يقبل الثناء إاّل من مكافئ، وال يقطع على أحد حديثو حتى يجوزه فيقطعو بنهي أو قياـ.
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 ]خامساً: صفة سكوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم عند جواز الكبلـ[
 قاؿ: فسألتو كيف كاف سكوتو ؟

قديره: فهي تسوية قاؿ: كاف رسوؿ اهلل على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر ؛ فأما ت
 النظر، واالستماع بين الناس؛ وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى.

 وُجمع لو الصبر في الحلم، فكاف ال يغضبو شيء وال يستفزه.
وجمع لو الحذر في أربعة: أخذه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمتو، والقياـ فيما جمع لهم الدنيا 

 واآلخرة.
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 اتها[]قصتو مع أـ معبد وش
[ أخبرنا إسحاؽ بن إبراىيم الجديدي إمبلًء بإسناده عن خالد أخي أـ معبد أف رسوؿ اهلل 44]

حين خرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة ىو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم 
ة تحتبي عبد اهلل بن األريقط الليثي، فمروا على خيمتي أـ معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة، جلد

 وتجلس بفناء القبة ثم تسقي وتطعم.
فسألوىا لحماً وتمراً يشترونو منها، فلم يصيبوا عندىا شيئاً من ذلك، وكاف القـو مرملين 

 مسنتين، فنظر رسوؿ اهلل إلى شاة في كسر الخيمة.
 فقاؿ: ))ماىذه الشاة يا أـ معبد((؟

 قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم.



 ن((؟قاؿ: ))ىل بها من لب
 قالت: ىي أجهد من ذلك.

 قاؿ: ))أتأذنين لي أف أحلبها((؟
 قالت: بأبي أنت وأمي، إف رأيت بها من لبن حلباً فاحلبها.

فدعا بها رسوؿ اهلل فمسح بيده حرعها وسّمى اهلل، فتفاجت عليو ودرت فاجترت، فدعا بإناء 
رويت، ثم سقى أصحابو  يربض الرىط، فحلب فيو ثجاً حتى عبله، ثم رفعو إليها فسقاىا حتى
 حتى رووا، ثم شرب آخرىم، ثم قاؿ: ))ساقي القـو آخرىم شرباً((.
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فشربوا جميعاً َعَلبلً بعد نهل، ثم أراحوا ثم حلب فيو ثانياً بعد بدء حتى مؤل اإلناء، ثم غادره 
 عندىا وارتحلوا.

عجافاً ىزاًل، وزَحامهن قليل، فلما رأى فما لَبثْت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوؽ أْعُنزاً لو حيبلً 
أبو معبد اللبن عجب، وقاؿ: من أين لك ىذا يا أـ معبد والشاة عازب حياؿ وال حلوب في 

 البيت؟
 قالت: ال واهلل، إالّ أنو مرَّ بنا رجل مبارؾ من حالو كذا وكذا.

 قاؿ: صفيو لي يا أـ معبد.
سن الخلق، لم يَِعْبو نحلو، ولم يُػْزِر بو ُصْقلو، قالت: رأيت رجبلً ظاىر الوحاءة، أبلج الوجو، ح

َوِسْيم َقِسْيم، في عينيو دعج، وفي أشفاره َوطف، وفي صهوتو صهل، وفي عنقو سطع، وفي 
لحيتو كثاثة، أزج، أقرف، إف صمت فعليو الوقار، وإف تكلم سماه وعبله البهاء، أجمل الناس 

لو المنِطق، فصل ال نزر وال ىذر، كأف منطقو وأبهاىم من بعيد، أجبلىم وأحسنهم من قريب، ح
خرزات نظم ينحدرف، ربعة، ال ُيْشَنأ من طوؿ، والتقحمو عين من قصر، غصن بين غصنين، 
وىو أنضر الثبلثة منظرًا، وأحسنهم قدرًا، لو رفقاء يحفوف بو، إف قاؿ أنصتوا لقولو، وإف أمر 

 تبادروا إلى أمره، محفود محشود، العابس والمعتد.
قاؿ أبو معبد: فهو واهلل صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ماذكر، ولقد ىممت أف أصحبو 

 وألفعلن إف وجدت إلى ذلك سبيبًل.

(1/165) 

 



 ]سماعو صوت خفي بمكة[
 وأصبح صوت بمكة عالياً، يسمعوف الصوت وال يروف من صاحبو:

 ـ معبدِ جزى اهلل رّب الناس خير جزائِو .... رفيقْين قاالَ خْيمتي أ
 ىما نزالىا بالهدى فاىتدت بِو .... وقد فاَز من أمسى رفيق محمدِ 
 فيا آؿ قصي ما زوى اهلل عنكم .... بو من فعاٍؿ ال يجارى وسؤددِ 

 ليهن بني كعب مكاف فتاتهم .... ومقعدىا للمؤمنين بمرصدِ 
 َسلوا أختكم عن شْأنها وإنائها .... فإنكم إف تسألوا الشاَة تشهد

 اٍة حائل فتحلبت .... عليو صريحاً حّرة الشاة مزبددعاىا بش
 فغادرىا رْىناً لديها َكحالب .... ترددىا في مصدٍر ثم مْوردِ 
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 ]ما قالو حساف بن ثابت بعد سماعو للصوت[
 فلما سمع ذلك حساف بن ثابت شبَّب يجاوب الهاتف يقوؿ:

 يو ويغتديلقد خاب قوـٌ زاؿ عنهم نبيهم .... وقدس من يعزى إل
 ترحَّل عن قوـٍ فضلت عقولُهم .... وَحل على قوـٍ بنور مجددِ 

 ىداىم بو بعد الضبللة ربّهم .... وأرشدىم من يتبع الحق يرشدِ 
 وىل يستوي ُحبلؿ قـو تسفهوا .... عمايتهم ىادية كل مهتدي

 وقد نزلت منو على أىل يثرب .... فكاف ىدى حلت عليهم بأسعدِ 
 الناس كلهم .... ويتلو كتاب اهلل في كل مسجدنبي يرى ماال يرى 

 وإف قاؿ في يـو مقالة غائب .... فتصديقها في اليـو أوفي ححى غدِ 
 ليهن بني كعب مقاـ فتاتهم .... ومقعدىا للمؤمنين بمرصدِ 
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 ]ذكر بعض أحواؿ مشيبو صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
ن أبي حياف التميمي، عن أبيو، عن علي عليو [ أخبرنا علي بن أحمد السبيعي بإسناده ع45]

 السبلـ قاؿ: رأيت الشيب في عارَحي رسوؿ اللهفقلت: فداؾ أبي وأمي عاجلك الشيب.
قاؿ: فرأيت النبي وقد انتقع لونو، وقاؿ: ))إف أوؿ من أحزنو الشيب أبي إبراىيم عليو السبلـ 



ىيم ىذا سرباؿ الوقار وعزتي وجبللي لما نظر إلى الشيب في عارحيو، فأوحى اهلل إليو: يا إبرا
َما ألبستو عبداً من عبيدي يشهد أف ال إلو إالّ اهلل إال أنصب لو ميزاناً وأنشر لو ديواناً((، فكاف 

 رسوؿ اهلل يقوؿ: ))ياذا الشيب أما آف تستحيي من رب يستحيي منك((.
كاف شاَب النبي صلى   [ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن ثابت قاؿ: قيل ألنس: ىل46]

 اهلل عليو وآلو وسلم ؟
 قاؿ: َما كاف في رأسو إالّ سبع عشرة أو ثماني عشرة.

 وبإسناده قاؿ: قيل ألنس: خضب رسوؿ اهلل؟
 قاؿ:لم يبلغ ذاؾ إنما كاف شيء في صدغيو.

قاؿ: كاف رسوؿ اهلل يخضب « أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن أبي رمثة[ »47]
 أو قاؿ كتفيو، شك أبو سفياف. -اء والكتم، وكاف شعره يضرب منكبيو بالحن
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 ]من أسماء النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
[ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيو قاؿ: سمعت 48]

لذي يمحو اهلل بي الكفر، رسوؿ اهلل يقوؿ: ))لي أسماء: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي ا
 وأنا الحاشر يحشر اهلل الناس على قدمي، وأنا العاقب((.

 قاؿ معمر: قلت للزىري: ماالعاقب؟
 قاؿ: الذي ليس بعده نبي.

[ أخبرنا أبو أحمد بإسناده عن زر، عن حذيفة، قاؿ: سمعت النبي صلى اهلل عليو وآلو 49]
د، وأنا محمد وأنا الحاشر والمقفي، ونبي وسلم يقوؿ في سكة من سكك المدينة: ))أنا أحم

 الرحمة((.
[ أخبرنا عبد اهلل السعدي ]قاؿ: حدثنا الحسين بن علي أبو نعيم القاحي، قاؿ: حدثنا 50]

علي بن عبدة، قاؿ: حدثنا[ سفياف بن عيينة قاؿ: قيل لعبد المطلب: سميت ابن ابنك محمداً 
 وليس ىو من أسمائك وال أسماء آبائك.

 دت أف يحمده أىل السماء ويحمده أىل األرض.قاؿ: أر 
 ثم أطرؽ سفياف ساعة ثم رفع رأسو فقاؿ:

 وشق لو من اسمو ليجلو .... فذو العرش محمود وىذا محمد
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 ]من مآثر آبائو وأجداده صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
األسدي، [ أخبرنا علي بن الحسين الهمداني ]قاؿ: حدثنا الحسن بن علي بن ىاشم 51]

قاؿ: حدثنا أحمد بن راشد، عن سعيد بن خيثم عن أخيو معمر[ قاؿ: قاؿ لي زيد بن علي 
يوماً « عليو»عليو السبلـ: يامعمر، كنت أماري ىشاـ بن عبد الملك وأكابره الكبلـ، فدخلت 

 فذكر بني أمية، فقاؿ: ىم أشد قريش أركاناً، وأرفع قريش مكاناً، وأعظم قريش سلطاناً، وأكثر
 قريش أعواناً، كانوا رؤوس قريش في جاىليتها وملوكهم في إسبلمها.

فقلت: على من تفتخر؟ على ىاشم أوؿ من أطعم الطعاـ، وحرب الهاـ، وخضعت لو قريش 
بإرغاـ، أـ على عبد المطلب سيد مضر جميعاً، وإف قلت معد كلها صدقت، كاف إذا ركب 

، وكاف يطعم الوحش في رؤوس الجباؿ، والطير مشوا، و إذا انتعل احتفوا، وإذا تكلم سكتوا
، وساقي الحجيج، وربيع العمرتين، أـ على بنيو أشرؼ  والسباع واإلنس في السهل، وحافر زمـز

رجاؿ بها؛ أـ على سيد ولد آدـ رسوؿ اهلل حملُو اهلل على البراؽ وجعل الجنة بيمنو والنار 
نار؛ أـ على أمير المؤمنين وسيد الوصيين بشمالو، فمن تبعو دخل الجنة ومن تأخر عنو دخل ال

علي بن أبي طالب أخي رسوؿ اهلل وابن عمو ومفرج الكرب عنو، أوؿ من قاؿ:ال إلو إاّل اهلل 
بعد رسوؿ اهلل لم يبارزه فارس قط إاّل قتلو، وقاؿ فيو رسوؿ اهلل مالم يقلو في أحد من أصحابو 

 وال ألحد من أىل بيتو.
 هت.قاؿ: فاحمر وجو ىشاـ وب

قاؿ: قاؿ رجل من « بن خثيم»[ أخبرنا يعقوب بن إسحاؽ الحارثي بإسناده عن معمر 52]
 قريش ألبي جعفر: بماذا تفتخروف علينا؟
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قاؿ: نفتخر عليكم برسوؿ اهلل فإنو أبونا، وكنا نفتخر عليكم قبل اإلسبلـ بأبينا عبد المطلب، 
رؤوس الجباؿ، فهاتوا مثل أبينا في الجاىلية المطعم الناس في السهل، والمطعم الوحش في 

ومثل أبينا رسوؿ اهلل في اإلسبلـ، فأما أبونا عبد المطلب فكنتم شبهاً لو بالعبيد، يحل من شاء 
منكم ويرذؿ من شاء، ويحل ما شاء فيكم، ويحـر ما شاء فيكم، يعتق من شاء ويستعبد من 

اهلل إلى جميع خلقو ثم أيده بمبلئكتو، ومن أراد  شاء، وأما أبونا صلى اهلل عليو وآلو وسلم فبعثو
 من عباده.

[ أخبرنا محمد بن جعفر القرداني بإسناده، عن جعفر بن محمد عليو السبلـ قاؿ: قاؿ 53]



رسوؿ اهلل: ))يبعث عبد المطلب يـو القيامة أمة وحده، قاؿ: وكاف ال يستقسم باألزالـ، وال 
 براىيم عليو السبلـ((.يعبد األصناـ، ويقوؿ: أنا على دين إ

وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إف عبد المطلب سن خمساً من السنن أجراىا اهلل عّزوجل 
في اإلسبلـ:حـر نساء اآلباء على األبناء، فأنزؿ اهلل عزَّ وجل قرآنا نَوالَ تَنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم 

تل مائة من اإلبل فجرت في اإلسبلـ، وكاف يطوؼ [، وسن الدية في الق22ِمَن النَِّساِءن]النساء:
بالبيت سبعة أشواط ثم يقف على باب الكعبة ويحمد اهلل عزوجل ويثني عليو، وكانت قريش 
تطوؼ كما شاءت قل أـ كثر فسن عبد المطلب سبعة فجرى ذلك في اإلسبلـ، ووجد كنزًا 

مـز سماىا سقاية الحاج فأخرج منو الخمس وتصدؽ بو فجرى ذلك في اإلسبلـ، ولما حفر ز 
...ناآلية]التوبة:  [.19فأنزؿ اهلل في ذلك نَأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْلَحاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ

(1/171) 

 

 ]خبر في كوف آباء النبي وأجداده على ملة إبراىيم عليهم السبلـ[
اؿ علي عليو السبلـ: ما [ أخبرنا محمد بن جعفر بإسناده عن جعفر بن محمد قاؿ: ق54]

 عبد أبي وال جدي عبد المطلب وال ىاشم وال عبد مناؼ صنماً قط.
 قيل: وَما كانوا يعبدوف؟

 قاؿ: كانوا يصلوف إلى البيت على دين إبراىيم الخليل متمسكين بو.
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 ]أواًل:مآثر عبد المطلب[
األنصاري، قاؿ: حدثنا [ ]أخبرنا الحسن بن علي الجوسقي قاؿ: حدثني أبو محمد 55]

عمارة بن زيد، قاؿ: حدثني إبراىيم بن سعد الزىري، عن محمد بن إسحاؽ ويزيد بن روماف 
ويحيى بن عروة وغيرىم[ أف عبد المطلب اسمو شيبة بن ىاشم بن عبد مناؼ، فغلب عليو 

عبد المطلب؛ ألف عمو المطلب أخا ىاشم ونوفل وعبد شمس خرج من مكة يريد يثرب لنقل 
ن أخيو شيبة من عند أمو سلمى بنت زيد بن عمرو النجارية ليقـو بعده مقامو في الرئاسة ب

والرفادة، فلما دخل المدينة نظر إلى غلماف يتناحلوف وشيبة فيهم كأف وجهو القمر ليلة البدر، 
 و إذا رمى فأصاب ححك وقاؿ: أنا ابن ىاشم حقاً.

 فضمو إلى صدره وقبل بين عينيو، وقاؿ: تعرفني؟فلما نظر إليو عمو المطلب أناخ راحلتو ونزؿ 



 قاؿ: ال.
قاؿ: أنا عمك المطلب بن عبد مناؼ، وإنو كاف من أمر أبيك ما كاف فمضى لسبيلو، وإف 

قريشاً أقامتني مقامو، فسر معي إلى مكة فإف حدث بي حدث الموت قمت في قريش مقامي، 
 .ألجل ىذا النور الذي بين عينك، يعني نور رسوؿ اهلل

 قاؿ: يا عم إني غير مفارؽ أمي إاّل بإذنها.
فسار المطلب بن عبد مناؼ إلى سلمى، فحياىا وحيتو، وقاؿ: يا سلمى اسمعي كبلمي، 

الموت غاد ورائح، قد مات أخي ىاشم وأنا الحق بو ال شك، وىذا ابن أخي قد دب ودرج 
د إسماعيل فلو وبلغ، غير أنو غريب، وقد علمت أنا أىل بيت شرؼ وحسب وسادات ول

 أذنت لو لينطلق معي إلى مكة فيقـو مقامي بعدي؟
 قالت: ولدي وقرة عيني أتَسّلى بو بعد أبيو ىاشم ال أفارقو إاّل أف يحب.

 فقاؿ شيبة: فأنا أحب ذلك.
فأذنت لو وبكت عليو بكاًء شديدًا، فخرج شيبة على ناقة والمطلب على أخرى، فلما دخل 

 ب جعلوا يقولوف: ىذا عبد ابتاعو المطلب من يثرب.مكة ونظرت قريش إلى المطل
فقاؿ المطلب: ويحكم ىذا ابن أخي شيبة بن ىاشم، فسمي شيبة: عبد المطلب من ذلك 

 «.اليـو»
 وفيو يقوؿ بني شيبة:

 بني شيبة الحمد الذين وجوىهم .... تضيء دجى الظلماء كالقمر البدر
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 ]ثانياً: مآثر ىاشم بن عبد مناؼ[
أما ىاشم بن عبد مناؼ فاسمو عمرو، وىو أوؿ من أطعم الطعاـ وىشم الثريد، وكانت مائدتو و 

منصوبة ال ترفع لكل وارد وصادر، وكاف يكسو ويحمل من طرقو وينصر المظلـو ويؤوي 
 الخائف ولذلك قيل:

 يا أيها الضيف المحوؿ رحلو .... ىبل حللت بآؿ عبد مناؼ
 . منعوؾ من جوع ومن إقراؼىبلتك أمك لو حللت بدارىم ...

 كانت قريش بيضة فتفلقت .... فالمخ خالصها لعبد مناؼ
 عمرو العبل ىشم الثريد لقومو .... ورجاؿ مكة مسنتوف عجاؼ

 الرائشوف وليس يوجد رائش .... والقائلوف ىلم لؤلحياؼ



 والخالطوف غنيهم بفقيرىم .... حتى يعود فقيرىم كالكافي
 ىما .... سفر الشتاء ورحلة األصياؼنسبت إليو الرحلتاف كبل
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 ]ثالثاً: مآثر عبد مناؼ[
 وأما عبد مناؼ فاسمو مغيرة وفيو قيل:

 إف المغيرات وأبناءىم .... من خير أحياء وأموات
 أخلصهم عبد مناؼ فهم .... من لـو َمْن الـ بمنجاب
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 ]رابعاً: مآثر قصي[
لتقصيو عن قومو بمكة إلى أرض قضاعة مع أمو فاطمة  وأما قصي فاسمو زيد، وسمي قصياً 

بنت سعد بن سيل؛ وقيل: لتقصيو عّما يشينو من البخل والجبن إلى النجدة ومكاـر األخبلؽ 
وىو الذي جمع بني أبيو واسترجع مكة والملك من خزاعة وغلبهم فكاف يقاؿ لو لذلك: 

 المجمع.
 قاؿ حذافة بن غانم العدوي:

 دعى ُمَجمِّعاً .... بو َجَمَع اهلل القباِئَل ِمن ِفهرِ أبوكم قصي كاف ي
 نزلنا بها والناس فيها قبائل .... وليس بها إاّل كهوؿ بني عمرو

 خليل الذي عادى كنانة كلها .... ورابط بيت اهلل في العسرواليسر
 وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم .... بو زِيَدت البطحاء فخراً على فخر

 خزاعة.يعني بني عمرو بن 
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 ]خامساً: مآثر فهر والنضر[
 وأما فهر فهو الذي تفرقت منو قبائل قريش.

والنضر، اسمو قيس، وىو قريش، وقيل ذلك لتقارشو بالرماح، أي وقوع بعضها على بعض فقاؿ 



 القطامي:
 قوارش بالرماح كأفَّ فيها .... شواطن ينتزعن بها انتزاعاً 

 وقاؿ آخر:
 واقترش القنا .... وطارت مع القـو القلوب الرواجفولما دنا الرايات 

وقيل: قريش لعزتو وغلبتو سائر الناس سمي بدابة عظيمة في البحر تبتلع جميع الدواب يقاؿ 
 لها قريش وأنشد:

 وقريش ىي التي تسكن البحر .... بها سميت قريش قريشا
 تأكل الغث والسمين وال .... تبقي فيها لذي الجناحين ريشا

 في الكتاب حي قريش .... يأكلوف الببلد أكبلً كريشا ىكذا
 ولهم آخر الزماف نبي .... يكثر العد منهم والجيوشا

 وقيل: من التقريش أي التحريش، قاؿ الحارث بن حلزة:
 أيها الناطق المقرش عنا .... عند عمرو وىل لذاؾ بقاء
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 ]أعماـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 منا أسماء أوالد عبد المطلب العشرة، وعماتو الست.قد قد
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 ( الحارث بن عبد المطلب[1])
فأما الحارث بن عبد المطلب وىو أكبر ىم، فإف عبد المطلب لما رأى ملك الحبشة ذىب بو 

 معو، فدعاه الملك إلى منادمتو فقاؿ عبد المطلب: ال أشرب شيئاً يشرب عقلي.
 في الجاىلية على نفسو. فهو أوؿ من حـر الخمر

 قاؿ لو الملك: فالحارث.
 فقاؿ: ىو رجل أملك بنفسو.

فدعاه الملك فأجابو؛ وكانت لو وفرة حسنة، فرأتو امرأة الملك فعلقت بو، وراسلتو فأجابها 
 يقوؿ:

 ال تطمعي فيما لدي فإنني .... َكرـٌ منادمتي عفيف مئزري



 لبيت عند المشعرأسعى ألدرؾ مجد قـو سادة .... عمروا قطين ا
 فاقني حياءؾ واعلمي أني امرؤ .... آبى بنفسي أف يغير معشري

 أو أف أزّف بجارتي أوكنتي .... أو أف يقاؿ صبا بعرس الحميري
قاؿ: ثم إف الملك زود عبد المطلب كعكاً وجراب وسمة، فلما ورد منزلو خضبتو ابنتو ُأميمة، 

 فلما نظر إلى سواده أعجب بو فهو حيث يقوؿ:
 فلو داـ لي ىذا الخضاب حمدتو .... وكاف بديبلً من شباب قد انصـر

 تمليت منو والحياة لذيذة .... وال بد من موت ُأمامة أو ىـر
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 ( الحمزة بن عبد المطلب[2])
وأما حمزة بن عبد المطلب فهو أسد اهلل وأسد رسوؿ اهلل الذي أيد اهلل بو اإلسبلـ، وقتل يـو 

شي بن حرب بن وحشي، وكاف مملوكاً حبشياً لجبير بن مطعم، فوعدتو ومنتو ىند أحد، قتلو وح
 بنت عتبة امرأة أبي سفياف على قتلو، وكاف حمزة أخا رسوؿ اللهمن الرحاع.

[ ]أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد، قاؿ: حدثنا أبو زرعة الرازي، قاؿ: حدثنا ابن بكير، 56]
ن أبيو عن علي عليو السبلـ[ قاؿ: قلت: يارسوؿ اهلل قاؿ: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد ع
 مالي أراؾ تتوؽ إلى نساء قريش وتدعنا؟

 قاؿ: ))أعندؾ شيء((؟
 قلت: نعم، ابنة حمزة.

 قاؿ: ))ىي ابنة أخي من الرحاعة((.
[ وأخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي بإسناده عن بعض المشائخ أنو سمع رجبلً من األنصار 57]

ي إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: يارسوؿ اهلل ىذا ولدي فسمو قاؿ:جاء جدي بأب
 قاؿ: ))سمو بأحب األسماء إلّي حمزة((.

(1/180) 

 

عمو عن « عن»[ أخبرنا أحمد بن خالد الفارسي بإسناده عن عبد الرحمن بن عائش 58]
 رسوؿ اهلل قاؿ: ))خير إخوتي علي، وخير أعمامي حمزة((.

مد بن أبي عمار بإسناده عن صالح بن حياف عن بريدة بن بريدة عن أبيو في [ أخبرنا مح59]



 [.28، 27قولو تعالى: نيَاَأيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة، اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِحَيًة َمْرِحيًَّةن]الفجر:
 قاؿ: ىو حمزة بن عبد المطلب عليو السبلـ.

بي قتيبة عن شعبة قاؿ: سمعت السدي ]يقوؿ[ كانوا [ وحدثنا إبراىيم بإسناده عن أ60]
يقولوف جميعاً نَأَفَمْن َوَعْدنَاُه َوْعًدا َحَسًنا فَػُهَو الِقيِون، قاؿ ىو حمزة بن عبد المطلب نَكَمْن 

نْػَيا ُثمَّ ُىَو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِيَنن]القصص: ْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة الد  أبوجهل بن »ؿ: [ قا61َمتػَّ
 «.ىشاـ

[ ]أخبرنا أبو أحمد األنماطي، قاؿ: أخبرنا ىاروف بن المبارؾ، قاؿ: حدثنا علي بن مهراف 61]
عن سلمة عن محمد بن إسحاؽ عن رجالو[ أف أوؿ من آمن برسوؿ اهلل خديجة بنت خويلد، 

بو من  ثم علي بن أبي طالب عليو السبلـ فكاف أوؿ ذكر آمن بو وصلى معو وصدؽ بما جاء
 عند اهلل، ثم أسلم زيد بن حارثة.
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 ]سبب إسبلـ حمزة[
فلما نادى رسوؿ اهلل قومو باإلسبلـ وصدع بو حتى ذكر آلهتهم وعابها، مرَّ أبو جهل بن ىشاـ 
برسوؿ اهلل وىو جالس عند الصفا فآذاه وشتمو، فلم يكلمو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وموالة 

مسكن لها فوؽ الصفا تسمع ذلك، ثم انصرؼ عنو، فعمد إلى نادي  لعبد هلل بن جدعاف في
 قريش عند الكعبة فجلس معهم.

فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أف أقبل ُمتَػَوشِّحاً قوسو راجعاً من قنٍص لو، وكاف صاحب 
قنص يرميو ويخرج لو، وكاف إذا رجع من قنصو لم يصل إلى أىلو حتى يطوؼ بالبيت، و إذا 

لم يمر على نادي من قريش االّ وقف وسّلم وتحدث معهم، وكاف أعز قريش وأشدىا فعل ذلك 
شكيمة، فلما مرَّ بالَمْوالة، وقد قاـ رسوؿ اهلل ورجع إلى بيتو، قالت لو: يا أبا عمارة، لو رأيت 
مالقي ابن أخيك محمد آنفاً قبيل أف تأتي من أبي الحكم بن ىشاـ، وجده ىاىنا جالساً فسّبو 

ثم انصرؼ عنو ولم يكلمو محمد، فاحتمل الغضب، وخرج سريعاً ال يقف على أحد   وآذاه،
، فأقبل نحوه حتى إذا  كما كاف يصنع، فلما دخل المسجد نظر إلى أبي جهل جالساً في القـو

وقف على رأسو رفع القوس فضربو بها حربة فشجو شجة منكرة، وقاـ رجاؿ بني مخزـو إلى 
أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني واهلل لقد سببت ابن أخيو، فأدار  حمزة لينصروا أبا جهل فقاؿ

القوس على رؤوسهم استخفافاً بهم، ثم أتى إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقرع بابو، 



 فناداه النبي: من ىذا؟
 قاؿ: أنا عمك حمزة.
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ا تريد ممن ال أـ لو، ما تريد فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ياعم ماتريد ممن ال عم لو، م
 ممن ال أب لو، ماتريد ممن ال ناصر لو من قومو((.

 فدمعت عينا حمزة وقاؿ: افتح يابن أخي فما أتيتك حتى انتصرت لك ممن ظلمك.
فخرج إليو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقاؿ: ))يا عم إنو لن يقبل منك ذلك إال أف تقوؿ: 

 وؿ اهلل((.ال إلو اال اهلل محمد رس
 قاؿ: فاتل علّي شيئاً مما أوحي إليك.

 فتبل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليو آيات من سورة )الملك(.
 قاؿ حمزة: يابن أخي ىذا كبلـ ال يشبو كبلـ المخلوقين، ثم قاؿ زدني.

ْنِب َوقَاِبِل التػَّْوِب َشِديِد فتبل عليو: نحم، تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اهلل اْلَعزِيِز اْلَعِليِم، َغاِفِر الذَّ 
 [.3، 2، 1اْلِعَقاِبن]غافر:

فقاؿ حمزة: حسبك يابن أخي، فأنا أشهد أف ال إلو إالّ اهلل وحده ال شريك لو وأنك محمداً 
 عبده ورسولو، وتم عليو السبلـ على إسبلمو.
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 ( أبو طالب[3])
برنا ]قاؿ: حدثني أبو محمد [ أخ62وأما أبو طالب فإف الحسن بن علي الجوسقي ]

األنصاري، قاؿ: حدثني عمارة بن زيد، قاؿ: حدثني إبراىيم بن سعد الزىري عن محمد بن 
إسحاؽ ويزيد بن روماف وصالح بن كيساف ويحيى بن عروة وغيرىم[ أف أبا طالب حدب على 

 رسوؿ اهلل مظهراً ألمره.
إلى أبي طالب فقالوا: إف ابن أخيك قاؿ ابن إسحاؽ: وحدثني غير واحد أف رجاؿ قريش مشوا 

 قد سب آلهتنا وعاب ديننا، وظلل آباءنا فإما أف تكفو عنا وإما أف تخلي بيننا وبينو.
فقاؿ رسوؿ اهلل صّلى اهلل َعَلْيِو وآلو وَسّلم ألبي طالب: ))واهلل ياعم لو وحعوا الشمس في 

يظهره اهلل أو أىلك فيو(( ثم  يميني والقمر في يساري على أف أترؾ ىذا األمر ماتركتو حتى



 استعبر باكياً وولّى، فناداه أبوطالب فأقبل عليو.
 فقاؿ: اذىب يابن أخي فقل ما أحببت، فو اهلل ال أْسِلُمك لشيء أبداً.

وجمع بني ىاشم ودعاىم إلى ماىو عليو من منع رسوؿ اهلل فأجابوه، إالّ ما كاف من أبي لهب 
 لب:عدو اهلل، وفي ذلك يقوؿ أبو طا

 منعنا الرسوؿ رسوؿ المليك .... ببيض تضيء كلمع البروؽ
 أذب وأحمي رسوؿ المليك .... حماية حاـ عليو شفيق

 ولو أيضاً:
 ىاج الفصاؿ وىاج األفحل الُطَوؿ« .... البطل»ياأيهاذا األعز المرسل

ُؤوا وقالوا أال بل قائٌد فشل  لما رأوؾ حباؾ اهلل نافلة .... ِسيػْ
 قصيدة لو في رسوؿ اهلل:وقاؿ أيضاً في 

 حليٌم رشيٌد عادٌؿ غير طائش .... يوالي إلهاً ليس عنو بغافل
 فأيده رب العباد بنصره .... وأظهر ديناً حقو غير باطل

[ وأخبرنا أحمد بن على بن عافية بإسناده عن أبي اليماف أف النبي صلى اهلل عليو وآلو 63]
 وىو يقوؿ: ))وصلتك رحم((.وسلم خرج في جنازة أبي طالب معارحاً لها 

[ أخبرنا محمد بن جعفر القرداني بإسناده عن جعفر بن محمد عليو السبلـ قاؿ: نزؿ 64]
جبريل على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: يا محمد إف اهلل عزَّ وجل يقرئك السبلـ 

 ويقوؿ: ))إني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وِحجر كفلك((.
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 فقاؿ رسوؿ اهلل: ))يا جبريل بين لي من ىم((.
قاؿ: ))أما الصلب الذي أنزلك فعبد اهلل بن عبد المطلب، وأما البطن الذي حملك فآمنة بنت 

 وىب، وأما الِحجر الذي كفلك فعبد مناؼ بن عبد المطلب، وىو أبو طالب((.
اؿ: لما مات أبو طالب أمر [ وأخبرنا القرداني ]بإسناده[ عن أبي جعفر عليو السبلـ ق65]

رسوؿ اهلل بغسلو وكفنو ثم كشف عن وجهو ثم مسح بيده اليمنى على جبهتو اليمنى ثبلث 
مرات، ثم مسح بيده اليسرى على جبهتو اليسرى ثبلث مرات، ثم قاؿ: ))كفلتني يتيماً وربيتني 

 صغيرًا، ونصر تني كبيرًا فجزاؾ اهلل عني خيرًا، احملوه((.
 من قريش وقومو ودفنوه.فحملو المؤل 
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 ]قصة ذبح والد الرسوؿ[
[ ]أخبرنا الحسن بن على الجوسقي، قاؿ: حدثني أبو محمد 66وأما أبو رسوؿ اهلل فإنو ]

األنصاري، قاؿ: حدثني عمارة بن زيد، قاؿ: حدثني إبراىيم بن سعد الزىري عن محمد بن 
عروة وغيرىم[ أف عبد المطلب كاف قد  إسحاؽ ويزيد بن روماف وصالح بن كيساف ويحيى بن

نذر أنو متى ُرزؽ عشرة أوالد ذكوراً ورآىم بين يديو رجاالً نحر أحدىم للكعبة شكراً لربو إذ 
، وخصو بها من بين قومو.  أعطاه بئر زمـز

 فدعا بنيو وقاؿ لهم: يابني إني قد كنت نذرت نذراً وقد علمتموه قبل اليـو فما تقولوف؟
 افعل ما تشاء فها نحن بين يديك. قاؿ أبو طالب:

 قاؿ عبد المطلب: لينطلق كل واحد منكم إلى قدحو وليكتب عليو اسمو.
 ففعلوا ثم أتوه بالقداح، فأخذىا وجعل يقوؿ:

 عاىدتو وأنا موٍؼ عهده .... أياـ حفري وبيتي وحده
 واهلل النحمد شيئاً حمده .... إذ كاف موالي وكنت عبده

 ده .... وال أحب أف أعيش بعدهنذرت نذراً ال أحب ر 
 ثم دعا بالقداح واألمين الذي يضرب بها فدفع القداح إليو، وقاؿ: حرؾ وال تعجل.

وكاف أحب ولد عبد المطلب إليو عبد اهلل، فلم يحب أف يخرج قدحو فيذبحو، فلما صارت 
 القداح في يد األمين جعل عبد المطلب يرتجز ويقوؿ:

 إني أخاؼ أف يكوف قدحييارب نج ولدي من ذبحي .... 
 إف كاف عبد اهلل نذر الذبح .... أرحيت ربي فيو عند المسح

 ألف ربي غاية للمدح
ثم حرب صاحب القدح فخرج القداح على عبد اهلل، فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة 

 وجعل يرتجز ويقوؿ:
 عاىدتو وأنا موٍؼ نذره .... ىو اهلل ال يقدر شيء قدره

 يد نحره .... وإف يؤخره فيقبل عذرهىذا بني قد أر 
 ويصرؼ الموت بو وحذره

ثم أتى بو حتى أحجعو بين يساؼ ونائلة، الصنمين اللَذين كانت قريش تذبح عندىما ذبائحها، 
فوثب أبو طالب وىو أخو عبد اهلل من أبيو وأمو فأمسك يد عبد المطلب عن أخيو وأنشأ 

 يقوؿ:
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 ب .... ورب ما أنصص من ركابكبل ورب البيت ذي األنصا
 كل قريب الدار أو منتاب .... يزرف بيت اهلل ذا الحجاب

 ماذبح عبد اهلل بالتلعاب .... من بين رىط عصبة شباب
 أغر بين البيض من كبلب .... وبين مخزـو ذوي األحساب

 أىل الجياد القب والقباب .... يا شيب إف الذبح ذو عقاب
 .... أخواؿ صدؽ كأسود الغابإف لنا إف جرت في الخطاب 

 ال يسلموف الدىر للعذاب
قاؿ: فلما سمعت بنو مخزـو ذلك القوؿ من أبي طالب قالوا: صدؽ ابن أختنا، ووثبوا إلى عبد 

 المطلب وقالوا: يا أبا الحارث، إنا ال نسلم ابن أختنا للذبح فاذبح من شئت من ولدؾ غيره.
 عليو والبد من ذبحو.فقاؿ:إني قد نذرت نذراً وقد خرج القدح 

 قالوا: كبل اليكوف ذلك أبداً وفينا ذو روح، إنا لنفديو بجميع أموالنا من طارؼ وتالد.
 وأنشأ المغيرة بن عبد اهلل بن عمرو بن مخزـو يرتجز ويقوؿ:

 يا عجبي من فعل عبد المطلب .... وذبحو ابناً كتمثاؿ الذىب
 هلل فينا باللعبكبل وبيت اهلل مستور الحجب .... ماذبح عبد ا

 يا شيب ال تعجل علينا بالعجب .... نفديو باألمواؿ من بعد الغصب
 ودوف ما تبغي حروب تضطرب .... حرب يزيل الهاـ من بعد العصب
 بكل مصقوؿ رقيق ذي شطب .... كالبرؽ أو كالنار في الثوب الهدب

، إف ىذا الذي عزمت ثم وثب السادات من قبائل قريش إلى عبد المطلب فقالوا:يا أباالحارث
عليو عظيم وإنك إف ذبحت ابنك لم تتهَن العيش من بعده، ولكن ال عليك أنت على رأس 

 أمرؾ تثبت حتى نصير معك إلى كاىنة بني سعد، فما أمرتك من شيء امتثلتو.
قاؿ عبد المطلب: لكم ذلك، ثم خرج معهم في جماعة من بني مخزـو نحو الشاـ إلى 

 يقوؿ:الكاىنة وىو يرتجز و 
 يارب إني فاعل لما ترد .... إف شئت ألهمت الصواب والرشد

 ياسائق الخير إلى كل بلد .... إني مواليك على رغم معد
 قد زدت في الماؿ وأكثرت العدد .... فبل تحقق حذري في ذا الولد

 واجعل فداه في الطريف والتلد
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عبد المطلب بما عـز عليو من ذبح ولده،  فلما دخل القـو الشاـ صاروا إلى الكاىنة فأخبرىا
. فانصرفوا عنها وعبد المطلب يرتجز ويقوؿ:  فقالت الكاىنة: انصرفوا عني اليـو

 يا خالق األرحين والسماء .... وخالق المروة والصفاء
 نج بُػَني اليـو من ببلٍء .... ببل سوٍء حل في القضاء

 البقاءإف قريشاً كلهم أعدائي .... فامنن علي اليـو ب
 فلما كاف من الغد عادوا إلى الكاىنة، فقالت لهم:كم دية الرجل عندكم ؟

 قالوا: عشراً من اإلبل.
قالت: فارجعوا إلى بلدكم وقدموا ىذا الغبلـ الذي عزمتم على ذبحو وقدموا معو عشراً من 

خرج  اإلبل، ثم احربوا عليو وعلى اإلبل القداح فإف خرج القدح على اإلبل فانحروىا، وإف
على صاحبكم فزيدوا في اإلبل عشرًا عشراً حتى يرحى ربكم، فانصرؼ القـو إلى مكة فأقبلوا 
عليو يقولوف: يا أبا الحارث إف لك في أبيك إبراىيم أسوة، وقد علمت ما كاف من عزمو على 

ذبح ابنو إسماعيل وإنك سيد ولد إسماعيل، فقدـ مالك دوف ولدؾ، فلما أصبح عبد المطلب 
ابنو عبد اهلل إلى المذبح وقرب معو عشراً من اإلبل ، ثم دعا بأمين القداح فجعل البنو غدا ب

 قدحاً، ثم قاؿ: احرب وال تعجل.
 وجعل عبد المطلب يرتجز ويقوؿ:

 اللهم رب العشر بعد العشر .... ورب من يوفي بكل نذر
 إليك ربي قد جعلت أمري .... قربت عبد اهلل عند النحر

 لوترفنجو بشفعها وا
ثم قاؿ لصاحب القداح: احرب، فضرب فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد المطلب عشرًا 

 من اإلبل فصارت عشرين، وأنشأ يقوؿ:
 يارب عشرين ورب الشفع .... وجامع الناس ليـو الجمع

 أنت وليي وولي نفعي .... نج بني من حذار اللذع
، فزاد عبد اهلل المطلب عشراً أخرى على عبد اهلل« القدح»ثم حرب صاحب القداح، فخرج 

 وأنشأ يقوؿ:
 رب الثبلثين التي لم تقسم .... ورب ىذا الحجر المكـر

 في ركن نفس بيتك المحـر .... أنت الذي أعطيت بئر زمـز
 برغم قـو من قريش رُغَّم .... قد صرت يارب كمثل المغـر
 بفقد عبد اهلل ذي التكـر .... فامنن علّي أف يضرج بالدـ
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 فأنت ذو المّن الكريم األكـر
ثم حرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد المطلب عشراً أخرى وأنشأ 

 يقوؿ:
 اللهم رب األربعين المكملة .... عديدىا إذ قربت معقلة

 ولم تزؿ من قبل ىذا مهملة .... في بطن واد باألراؾ مرسلة
 .... إف بني قد مني بمعضلو طوراً بروكاً ثم طوراً مجفلة

 والنفس مني غير شك معولة .... فنجو بالكعبة المفضلة
ثم حرب صاحب القداح، فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد المطلب عشراً أخرى وأنشأ 

 يقوؿ:
 يارب خمسين سماف ُبدَّْف .... رباً عظيماً يرتجى ليحسنْ 

 يارب المنْ  أنت إلهي ومليكي فامنْن .... على بني اليـو
 واجعل فداه إببلً لم ترسن .... وسخر الذود الذي لم تشطنْ 

ثم حرب صاحب القداح، فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد المطلب عشراً أخرى وأنشأ 
 يقوؿ:

 يارب ستين ورب المشعر .... رب الحجيج والمقاـ األزىر
 نحروالبيت ذي الركن العتيق األكبر .... نج بنّي من أليم الم

 ونجو من حربة لم تجبر .... واجعل فداه في العديد األكثر
ثم حرب صاحب ا لقداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد المطلب عشراً أخرى وأنشأ 

 يقوؿ:
 يارب سبعين التي قد جمعت .... ال تعتق الذود التي قد عطبت

 نجِّ بنّي من قداح كتبت .... ونحر الذود التي قد قربت
 القدح لها إذ عقلت .... وقربت لنحرىا فازدحمتواخرج 

 حتى تكوف فدية قد قبلت
ثم حرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد المطلب عشراً أخرى وأنشأ 

 يقوؿ:
 رب الثمانين التي من أجلها .... قد شحذت شفارنا لقتلها

 نج بنّي من غليل غلها .... واجعل فداه سيدي في كلها
رب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد المطلب عشراً أخرى وأنشأ ثم ح
 يقوؿ:



 يارب تسعين ورب المجمع .... أنت الذي تدفع كل مدفع
 نجِّ بنّي من عذاب مفظع .... يبقى جواه في فَؤاد موجع

 ثم حرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد المطلب عشراً أخرى وأنشأ
 يقوؿ:

 اللهم رب المائة الموقوفة .... ورب من ىجهج في تنوفة
 يريد ىدي الكعبة المعروفة .... بالبر والفضائل الموصوفة

 نج بني اليـو من مخوفة
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ثم حرب صاحب القداح فخرج القدح على اإلبل، فكبر عبد المطلب وكبرت قريش، ثم قالوا: 
 ربك وقد نجا ابنك من الذبح.يا أبا الحارث، إنو قد انتهى رحاء 

 فقاؿ: ال واهلل أو أحرب عليها ثبلثاً، ثم أنشأ يقوؿ:
 اللهم رب الكعبة المبنية .... ورب من حج من البرية

 إليك يهوى صادقاً ذا نية .... نجِّ بنّي وارفع البلية
 ثم حرب صاحب القداح فخرج القدح على اإلبل، فأنشأ عبد المطلب يقوؿ:

 بي األعادي .... وال تسيل دمو في الوادييارب ال تشمت 
 إف بني ثمرة فؤادي .... فاجعل فداه اليـو من ِتبلدي

 كيما أراه سيد األوالد
 ثم حرب صاحب القداح فخرج القدح على اإلبل فأنشأ عبد المطلب يقوؿ:

 يارب قد أعطيتني سؤالي .... أكثرت بعد قلٍة عيالي
 اه اليـو جل ماليىذا بني فاسمعن مقالي .... واجعل فد

 وال ترينيو بشر حاؿِ 
ثم حرب صاحب القداح فخرج القدح على اإلبل، فعلم عبد المطلب أنو قد انتهى رحاء ربو 

 في فداء ابنو فأنشأ يقوؿ:
 دعوت ربي مخفياً وجهرًا .... والحزف قد كاد يبلي الصبرَ 

 يارب ال تنحر بني نحراً .... وفاد بالماؿ تجد لي وفرا
 كل سواـٍ عشراً .... أو مائة أدماً وأخرى حمراأعطيك من  

 واهلل من مالي يوفي النذر .... عفوا ولم يشمت عيونا خزرا



 بالواحح الوجو المغشي بدراً .... فالحمد هلل األجل شكرا
 أعطاني البيض بني زىرا .... ثم كفاني في األمور أمرا

 تراقد كاف أشجاني وىّد الظهرا .... فلست والبيت المغطى س
 ما دمت حياً أو أزور القبرا
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ثم قربت اإلبل، وىي مائة بعير من خيار إبل عبد المطلب، فُنحرت كلها فداًء لعبد اهلل ثم 
تركت مواحعها ال يصد عنها أحد، ينتابها من دب ودرج، فجرت السنة في الدية مائة من اإلبل 

فرحاً مسرورًا، وقد فرج اهلل عنو كل ىم،  إلى يومنا ىذا، وانصرؼ عبد المطلب بابنو عبد اهلل
 وفي ذلك يقوؿ:

 الحمد للخالق للعباد .... لما رأى ِجدي واجتهادي
 وأنني موفيو للميعاد .... فرج عني كربة الفؤاد

 وناؿ مني فدية المفادي .... فاديت عبد اهلل من تبلدي
 بمائة كهضب األوتاد .... وراج عبد اهلل في اإلبراد

 «نجيتو من كرب شداد»ي من الحساد .... يغيظ أعدائ
 إف البنين فلذ األكباد

وكاف عبد هلل يعرؼ بالذبيح فهو حيث قاؿ رسوؿ اهلل: ))أنا ابن الذبيحين(( يعني إسماعيل بن 
 إبراىيم وأباه عبد اهلل.

وازداد عبد اهلل حسناً وجماالً وحياًء وكمااًل، وكاف كلما ذىب ليدخل على الصنم األكبر صاح 
الصنم صياح الهر، ويقوؿ: مالنا ولك أيها المستودع ظهره نور محمد المصطفى، فلما أتت 
على عبد اهلل من مولده ثبلثوف سنة، خرج ذات يـو إلى قنصو وقدـ سبعوف رجبًل من أحبار 
يهود يهود الشاـ َموَدَعَة، معهم السيوؼ المسمومة يريدوف اغتيالو وقتلو، فصرؼ اهلل شرىم 

ا إلى ببلدىم، فلم يكن يقدـ عليهم قادـ اال سألوه عنو فيداخلهم من أمره غيظ عنو، فرجعو 
 شديد، وال يقدروف لو على حيلة.
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 ]أوالد أبي طالب[
 طالب، وىو أكبر بنيو، ثم عقيل، ثم جعفر، ثم علي عليو السبلـ وأـ ىانئ، وجمانة.
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 ( طالب بن أبي طالب[1])
  عقب لو، ولو في النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قصائد منها حيث يقوؿ:فأما طالب فدرج وال

 وقد حل مجد بني ىاشم .... مكاف النعائم والزىرة
 ومحض بني ىاشٍم أحمٌد .... رسوؿ المليك على فترة

 وىو الذي يقوؿ حين استكرىو مشركو قريش على الخروج إلى بدر:
 لكم المقانبيارب أما خرجوا بطالب .... في مقنب من ت

 فاجعلهم المغلوب غير الغالب .... والرجل المسلوب غير السالب
 وذاؾ أولى بالرشاد الواجب .... عاقبة عند إياب اآليب

 فإنما األمور بالعواقب
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 ( عقيل بن أبي طالب[2])
 وأما عقيل فكاف كريماً على أبي طالب، وكاف شديد الحب لو.

[ أخبرنا بو علي بن عافية بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط 67]ولذلك قاؿ رسوؿ اهلل فيما 
قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ لعقيل: ))إني أحبك حبين، حباً لك وحباً لحب 

 أبي طالب لك((.
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 ( جعفر بن أبي طالب[3])
لى المدينة، وكاف يشبو وأما جعفر عليو السبلـ فهاجر الهجرتين: ىجرتو إلى ا لحبشة وىجرتو إ

 رسوؿ اهلل.
[ أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي بإسناده عن ىانئ بن ىانئ عن علي عليو السبلـ قاؿ:لما 68]



، فأخذت بيدىا فناولتها فاطمة «يا عم، ويا عم»خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة فنادت: 
ختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد، عليها السبلـ وقلت: دونك ابنة عمك، فلما قدمنا إلى المدينة ا

 فقلت: أنا أخذتها، وىي ابنة عمي .
 وقاؿ زيد: ابنة أخي، وقاؿ جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي.

فقاؿ رسوؿ اهلل لجعفر: ))أشبهت َخْلِقي وُخُلِقي((، وقاؿ لزيد: ))أنت أخونا وموالنا((، وقاؿ 
 ة أـ((.لي: ))أنت مني وأنا منك، ادفعوىا إلى خالتها فإف الخال

 قلت: أال تتزوجها يارسوؿ اهلل.
 قاؿ: ))إنها ابنة أخي من الرحاعة((.

[ أخبرنا محمد بن الفضل بن أبي منصور بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: 69]
))نحن ولد عبد المطلب سادة أىل الجنة، أنا وعلي و جعفر وحمزة والحسن والحسين 

 «(( .والمهدي»
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 هجرة إلى الحبشة ودور جعفر بن أبي طالب[]ال
[ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن محمد بن إسحاؽ، عن رجالو، أنو لما أسلم 70]

حمزة وعرفت قريش أف رسوؿ اهلل قد عزَّ بو وامتنع، وجعل اإلسبلـ يفُشو بمكة غدوا على من 
نهم ويعذبونهم بالضرب والجوع أسلم منهم فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يحبسو 

والعطش والرمضاء إذا اشتد الحر، وكانت بنو مخزـو تخرج بعمار بن ياسر وأبيو وأمو إذا 
حميت الظهيرة، فيعذبونهم بَرْمضاء مكة، فيمربهم رسوؿ اهلل فيقوؿ: ))صبراً آؿ ياسر موعدكم 

 الجنة(( .
رسوؿ اهلل ما يصيب أصحابو من الببلء وَما  فأّما أمو فكانت تأبى إالّ اإلسبلـ فقتلوىا، فلما رأى

ومن عمو أبي طالب، قاؿ لهم: ))لو خرجتم إلى  -عز وجل-ىو فيو من العافية لمكانو من اهلل 
أرض الحبشة فإف بها ملكاً ال يُظلم أحد عنده حتى يجعل اهلل لكم فرجاً مما أنتم فيو((، فخرج 

خرج، ثم خرج جعفر بن أبي طالب عليو المسلموف، وكانت أوؿ ىجرة، فكاف عشرة أوؿ من 
السبلـ، ومعو امرأتو أسماء بنت عميس الخثعمية، وولدت لو عبد اهلل بن جعفر بأرض الحبشة، 

 فأحسن النجاشي جوارىم.
فلما رأت قريش ذلك ائتمروا بينهم فبعثوا عبد اهلل بن أبي ربيعة بن المغيرة، وعمرو بن العاص 

 بهدايا للنجاشى وبطارقتو .



 اؿ أبو طالب أبياتاً للنجاشي يحضو للدفع عنهم، فقاؿ:وق
 أال ليت شعري كيف في النأي جعفر .... وعمرو وأعداء العدو األقارب

 وىل ناؿ أبواب النجاشي جعفر .... وأصحابو أـ عاؽ ذلك شاغب
 تعلم أبيت اللعن إنك ماجد .... كريم فبل يشقى لديك المجانب

 في أبياٍت، وقاؿ:
 لعن أف محمداً .... رسوؿ كموسى والمسيح بن مريمتعلم أبيت ال

 أتى بالهدى مثل الذي أتيا بو .... فكٌل بأمر اهلل يهدي ويعصم
 وأنكم تتلونو في كتابكم .... بصدؽ حديث ال حديث الترجم

 وأنك ما تأتيك منا عصابة .... لفضلك إالّ ُأرِجعوا بالتكـر
 الحق ليس بمظلم فبل تجعلوا هلل نداً وأسلموا .... فإف طريق
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 ]بين يدي النجاشي: مناظرة ومكايدة[
 قاؿ: فاستأذف عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة على النجاشي ودخبل، فأجلسهما.

فقاؿ عمرو: أيها الملك إف قومنا وعشائرنا أرسلونا يحبوف صبلحك وصبلح أمرؾ، وإنو خرج 
وقد نهيناىم، فبغوا علينا « الخير فيهم»ا سفهاء فينا كذاب يزعم أنو رسوؿ اهلل، فتابعو من بلدن
 وىربوا وصاروا إليك ليفسدوا ملكك ورعيتك.

 وتكلمت البطارقة، وقالوا: أيها الملك الرأي أف تردىم إلى قومهم فهم أعلى بهم عيناً.
 فغضب النجاشي، وقاؿ:الىاً، أيم اهلل ماىم أولى بهم منا.

أسلم قوماً يختاروني على من سواي، ولكني باعث إليهم وفي نسخة أخرى: الىا اهلل أبدًا، ال 
 وأسائلهم.

 ثم دعاىم، فلما جاءىم رسولو قالوا:ما ذا نقوؿ إذا ساءلنا؟
فقاؿ جعفر عليو السبلـ: نقوؿ واهلل ما علمنا من الحق، وَما أمر بو نبينا من الصدؽ كائناً ذلك 

 ماكاف.
 لملك إنهم قد استكبروا أف يسجدوا لك.فلما جاؤوه لم يسجدوا لو. فقاؿ عمرو: َأيها ا

 فقاؿ النجاشي: ما منعكم من ذلك وأف تحيوني تحية من قصد ؟
 فقاؿ جعفر عليو السبلـ: أيها الملك إنا ال نسجد إالّ للذي خلقنا وخلقك.

 قاؿ النجاشي: ما ىذا الدين الذي فارقتم بو قومكم ولم تتبعونا، فإف قومكم يستردونكم؟



 ذين اللذين قدما، أعبيد نحن أـ أحرار، فإف كنا عبيداً فردونا إلى موالينا.فقاؿ جعفر: سل ى
 فقاؿ: يا عمرو أعبيٌد ىم ؟

 قاؿ: بل أكفاء أحرار.
 وقاؿ جعفر: فسلهما ىل سفكنا دماً بغير حق نسلم إلى أوليائو ؟

 فقاؿ عمرو: ال، وال قطرة.
 فقاؿ جعفر: فهل أخذنا ماالً بغيرحق.

 اف عليكم ديناً ألدَّيتو عنكم.فقاؿ النجاشي: لو ك
 ثم أقبل على عمرو فقاؿ: يا عمرو ما حجتكما؟

 قاال: كنا وىم على دين آبائنا وآبائهم فتركوه إلى غيره.
 فقاؿ النجاشي: إنما اختاروا ألنفسهم ديناً كما اخترتم أنتم عبادة األصناـ.
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الء أىل جاىلية جهبلء، نعبد األصناـ، فقاؿ جعفر عليو السبلـ: أتسمع أيها الملك، كنا وىو 
ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحاـ، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، 

وكنا ال نعرؼ معروفاً، والننكر منكرًا، فبعث اهلل إلينا رسوالً منا نعرؼ نسبو وصدقو وأمانتو 
ونو من األحجار واألوثاف، وأمرنا بصدؽ وعفافو، فدعانا إلى اهلل لنوحده، ونعبده، ونخلع ماد

الحديث، وأداِء األمانة، وصلة الرحم، وحسِن الجوار، والكف عن المحاـر والدماء والفواحش 
وقوِؿ الزور، وأكل ماؿ اليتيم، وقذؼ المحصنة، وَأمرنا بالصبلة والزكاة والصياـ، فصدقناه 

ا قومنا، فخرجنا إليك واخترناؾ على غيرؾ وآمنا بو واتبعناه على ما جاء بو من اهلل، فعدا علين
 ورجونا أف ال نظلم عندؾ.

 فقاؿ النجاشي: ىل معك مما نزؿ من عند اهلل شيء تقرؤه؟
 فقرأ عليو صدراً من كهيعص.

 فبكى واهلل النجاشي وأساقفتو حتى اخضلت لحاىم ومصاحفهم.
اهلل ال أسلمهم إليكما فقاؿ النجاشي: ىذا والذي جاء بو موسى من مشكاة واحدة انطلقا، فو 
 أبدًا، فلما خرجا من عنده قاؿ عمرو: واهلل ألستأصلن خضراءىم غدًا.

 فلما كاف من الغد غدا عليو فقاؿ:أيها الملك إنهم يقولوف في عيسى بن مريم قوالً عظيماً.
سولو، فأرسل إليهم واسألهم، فقاؿ جعفر عليو السبلـ: نقوؿ فيو ما قاؿ فيو نبينا: إنو عبد اهلل ور 

 وروحو وكلمتو ألقاىا إلى مريم العذراء.



فضرب النجاشي بيده إلى األرض وأخذ عودًا، وقاؿ: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت ىذا 
 العود، ورد عمراً وأصحابو، وقاؿ: ردوا عليهما ىديتهما، فخرجا من عنده مقبوحين.
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 ( علي بن أبي طالب عليو السبلـ[4])
لسبلـ فإف رسو ؿ هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حّمو إليو في صغره، فلم يزؿ وأما علي عليو ا

معو يْغُذوه ويعلمو، ويودعو حكمة، ثم أقامو وزيرًا وخليفة، وإماماً بعده على جميع المسلمين، 
 وأمرىم بطاعتو.

 [ كما أخبرنا إسحاؽ بن إبراىيم الجديدي بإسناده عن أنس بن مالك.71]
: ))إف أخي ووزيري وخليفتي في أىلي، وخيرة من أترؾ بعدي ليقضي ديني قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل

 وينجز موعدي علي بن أبي طالب((.
[ أخبرنا الحسن بن علي بن أبي الربيع القطاف بإسناده عن حذيفة قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل 72]

ديني فبل  صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إف التاركين لوالية علي بن أبي طالب ىم الخارجوف من
 أعرفنَّ خبلفكم على األخيار من بعدي((.

[ أخبرنا الحسن بن علي بن أبي الربيع القطاف بإسناده عن حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: 73]
 ))إف لكل نبي وصياً، وإف علياً وصيي ووارثي(( .

 [ أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثماف الثقفي بإسناده عن عّمار بن ياسر قاؿ: قاؿ رسوؿ74]
صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أوصي من آمن بي وصدقني بوالية علي بن أبي طالب، من تواله 
فقد توالني، ومن توالني فقد تولى اهلل، ومن أحبو فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب اهلل، ومن 

 أبغضو فقد أبغضني، ومن أبعضني فقد أبغض اهلل((.
جعفر عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))من [ أخبرنا محمد بن ببلؿ بإسناده عن أبي 75]

أحب علياً ووااله أحبو اهلل وىداه، ومن أبغض علياً وعاداه أصمو اهلل وأعماه، وجبت رحمة ربي 
 لمن أحب علياً وتواّله، ووجبت لعنة ربي لمن أبغض علياَ وعاداه((.

 فقالت عائشة: يارسوؿ اهلل أدع لي وألبي.
أنت وأبوؾ ممن أحب علياً وتواله وجبت لكما رحمة ربي، وإف   فقاؿ رسوؿ اهلل: ))إف كنتِ 

 كنتما ممن أبغض علياً وعاداه فقد وجبت لكما لعنة ربي((.
 فقالت: أعاذني اهلل أف أكوف أنا وأبي كذلك.

 فقاؿ رسوؿ اهلل: ))أبوؾ أوؿ من يغصبو حقو، وأنت أوؿ من يقاتلو((.
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بإسناده عن أسعد بن زرارة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))أوحى [ أخبرنا أبو يعقوب الجديدي 76]
 اهلل إلّي في علّي ثبلثاً: أنو سيد المسلمين، وإماـ المتقين، وقائد الغر المحجلين((.
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 ( أـ ىانئ ابنة أبي طالب[5])
وأما أـ ىانئ فاسمها فَاختة، وكانت إحدى المهاجرات المبايعات، وكانت عند ىبيرة بن أبي 

 ىب المخزومي وولدت لو جعدة بن ىبيرة.و 
[ أخبرنا عبد الرزاؽ بن محمد بإسناده عن أـ ىانئ بنت أبي طالب، قالت: خطبني رسوؿ 77]

اهلل فقلت: يا رسوؿ اهلل ما بي عنك رغبة، وَما أحب أف أتزوج وبَِنيَّ صغار، فقاؿ رسوؿ اهلل: 
 ير وأرعاه على بعل في ذات يده((.))خير نساء ركبن اإلبل نساء قريش؛ أْحناه على طفل صغ
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 ( جمانة ابنة أبي طالب[6])
 وأما جمانة، فكانت تحت أبي سفياف بن الحارث بن عبد المطلب.

 وأـ ىؤالء البنين والبنات كلهم فاطمة بنت أسد بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي.
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 ]إخوة رسوؿ اهلل من الرحاعة[
عفر القرداني بإسناده عن جعفر بن محمد عليو السبلـ أف رسوؿ اهلل  [ أخبرنا محمد بن ج78]

كاف لو أربعة إخوة بمكة: شريح بن ىانئ، وأبو سلمة بن عبد األسد المخزومي، وأبو سفياف بن 
 الحارث بن عبد المطلب، وحمزة بن عبد المطلب أخوه من الرحاعة وعمو.

 وكاف أخوه في البادية حمرة بن حليمة وأبوقرة .
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 ]أزواج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
 ]أواًل: زوجاتو البلئي بنى بهن صلى اهلل عليو وآلو وسلم[

[ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن يحيى بن كثير أف أوؿ امرأة تزوجها رسوؿ اهلل 79]
، وبنى بها خديجة، ثم سودة بنت زمعة، ثم عائشة بنت أبي بكر نكحها وىي ابنة سبع سنين

 وىي ابنة تسع.
[ ]أخبرنا علي بن الحسين العباسي بإسناده عن محمد بن حبيب قاؿ[: ثم عزبة بنت 80]

فهؤالء اللواتي  -صلى اهلل عليو وآلو سلم-ورداف، وىي أـ شريك التي وىبت نفسها للنبي 
 تزوجهن بمكة.

ثم أـ سلمة وىي  ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت جديمة، ويقاؿ: خديمة بنت الحارث،
ىند بنت أبي أمية، ثم زينب بنت جحش، وكانت قبل عند زيد بن حارثة، ثم أـ حبيبة، وىي 

رملة بنت أبي سفياف ويقاؿ ىند، ثم جويرية واسمها برة بنت الحارث بن أبي حرار من خزاعة، 
 ثم صفية بنت ُحَيْي بن أخطب، ثم ميمونة بنت الحارث خالة عبد اهلل بن العباس.

 ؤالء الّلواتي دخل بهن.فه
 وطّلق منهن عزبة، وأراد طبلؽ سودة، وصفية، وجويرية، وأـ حبيبة، وميمونة.
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 ]ثانياً: البلتي لم يدخل بهن صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
والبلّتي لم يدخل بهن من أزواجو:خولة بنت الهذيل بن ىبيرة ، وَسَراؼ أخت دحية بن خليفة 

ذلك، ووسناء بنت صلت، ماتت كذلك، وريحانة بنت شمعوف بن زيد الكلبي ماتت قبل 
القرظية، عرض عليها اإلسبلـ فأبت إالّ اليهودية فعزلها ثم أسلمت، فعرض عيها التزويج 

 وَحْرب الجحاب، فقالت:بل تتركني في ملكك. فلم تزؿ في ملكو.
 نسائو، وَأَشبهن.وأسماء بنت النعماف بن األسود بن الحارث الكندي، وكانت من أجمل 

عن محمد بن يحيى بن  -وكاف أبوه قاحياً ليحيى بن الحسين  -[ أخبرنا أحمد بن على 81]
الحسين عن أبيو أف أسماء بنت النعماف كانت عائشة بنت أبي بكر قالت لها: إف أردت أف 

 تحظي عندرسوؿ اهلل فإذا مد يده إليك فقولي: أعوذ باهلل منك.
 وجهو عنها، وقاؿ: ))َأِمَن عائذ اهلل الحقي بأىلك((. ففعلت ما أمرتها، فصرؼ



 وكذلك فعل في زوجتو جرينة بنت أبي أسيد، ولي عائشة وحفصة مشطها والقياـ عليها.
فقالت إحداىما: إف رسوؿ اهلل يعجبو من المرأة إذا دخلت عليو أف تقوؿ: أعوذ باهلل منك، 

أعوذ باهلل منك، قالت: فوحع كمو على فلما دخل عليها صلى اهلل عليو وآلو وسلم قالت: 
وجهو واستتر وقاؿ: ))عذت معاذًا(( ثبلث مرات. ثم خرج، فأمر أبا أسيد أف يلحقها بقومها 

 ويمتعها بثوبي كتاف، فذكر أنها ماتت كمداً رحمها اهلل.
قاؿ محمد بن حبيب: وقتيلة بنت قيس بن معدي كرب بن جبلة الكندي أخت األشعث بن 

 سوؿ اهلل قبل خروجها إليو من اليمن.قيس، قُبض ر 
 وعمرة بنت يزيد بن عبيد بلغو أف بها بياحاً فطلقها ولم يدخل بها.

وعالية بنت ظبياف، وليلى بنت الخطيم األوسى، وصفية بنت بسامة العنبرية، وحباعة بنت عامر 
 القشيرية .
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 رىا[]أـ المؤمنين خديجة بنت خويلد رحي اهلل عنها وبعض أخبا
فأما خديجة عليها السبلـ فكانت من أكرمهن عليو، وتزوجها وىي ابنة أربعين سنة، وىو يومئٍذ 

 ابن خمس وعشرين سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت.
، فخلف عليها بعده أبو ىالة ىند بن  وكانت أوالً تحت عتيق بن عائذ بن عمراف بن مخزـو

بنو  -والد الزبير والسائب-وإخوتها: نوفل والعواـ  النباش بن زرارة التميمي فولدت لو ىندًا،
 خويلد، وكاف خويلد سيد بني عبد العزى، وكاف ىاشم سيد ولد عبد مناؼ.

وأعماـ خديجة: حويرث والمطلب والحارث وعبد اهلل، بنو أسد بن عبد العزى، وأمهم برة بنت 
يل، وخويلد بن أسد أمو عوؼ بن عبيد بن عويج بن عدي، وخالد بن أسد أمو بنت خالد بن طف

 الحميرية، وعمرو بن أسد أمو بنت سعد بن سهم .
أ[سفياف -87[ أخبرنا أحمد بن محمد بن بهراـ بإسناده عن عبد اهلل بن عتبة بن أبي ]82]

قاؿ: سمعت أبي يقوؿ: لما حفرت زمـز وأدرؾ منها عبد المطلب ما أدرؾ، وجدت قريش في 
أسد فقاؿ: يابن سلمى لقد سبقت استخرجت ماًء رغدًا  أنفسها مما أعطي، فلقيو خويلد بن

ونثلت عادية فيدًا، فقاؿ: يابن أسد، أما إنك تشرؾ في فضلها، واهلل ال يساعدني أحد عليها 
 ببٍر، وال يقـو معي بإرز، إالّ بذلت لو خيرًا.

 فقاؿ خويلد:
 أقوؿ وَما قولي عليو بسبة .... إليك ابن سلمى أنت حافر زمـز



 براىيم يـو ابن ىاجر .... وركضِة جبريل على عهد آدـحفيرة إ
 فقاؿ عبد المطلب: ما وجدت أحداً ورث العلم األقدـ غير خويلد بن أسد.

(1/206) 

 

 ]حفصة بنت عمر[
 وأما حفصة بنت عمر فطّلقها رسوؿ اهلل، فروي عن ُعَمر أنو راجعها.

ابن عباس عن عمر أف النبي  [ أخبرنا محمد بن علي بن الحسين الصّواؼ بإسناده عن83]
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم طلق حفصة ثم راجعها .

[ ]حدثنا محمد بن علي الصواؼ، قاؿ: حدثنا عمار، قاؿ: حدثنا الحمائي، قاؿ حدثنا 84]
ابن عيينة عن الزىري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباس[ قاؿ: قلت لعمر:من اللتاف 

 اهلل عليو وآلو وسلم من نسائو؟تظاىرتا على النبي صلى 
 قاؿ: عائشة وحفصة.
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 ]أوالد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
[ وأخبرنا الحسن بن أحمد بن إدريس األشعري بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما 85]

السبلـ قاؿ: ولد لرسوؿ اهلل من خديجة: القاسم والطاىر؛ وىو عبد اهلل، وأـ كلثـو ورقية 
، وتزوج أمير المؤمنين علي فاطمة عليها وز  ينب وفاطمة ، فتزوج عثماف بن عفاف أـ كلثـو

توفيت  -عثماف-فلما صار إلى بدر »السبلـ وتزوج أبو العاص بن الربيع من بني أمية زينب، 
 «.رقية، ولم يدخل بها، فتزوج أـ كلثـو

 وولد إبراىيم من أـ ولد، واسمها مارية.
القاسم وبو كاف يكنى، وعبد اهلل وطاىر، وىو الصحيح، فكاف القاسم وفي حديث ابن عباس: 

أكبر ولده ثم زينب ثم عبد اهلل وىو الطيب، ويقاؿ: ىو الطاىر، ولد بعد النبوة، ومات صغيرًا، 
 ثم أـ كلثـو ثم فاطمة ثم رقية، ىم ىكذا األوؿ فاألوؿ، وتوفي القاسم بمكة.
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 ]ذكر مارية القبطية[
مارية فهي ابنة شمعوف القبطية التي أىداىا إلى رسوؿ اهلل مع أختها سيرين وخصي يقاؿ لو: وأما 

 مأثور الُمَقوِقُس صاحب اإلسكندرية.
وأىُل األخباِر على أف أـ كلثـو كانت في البدء تحت عتبة بن أبي لهب ، ورقية تحت أخيو 

ا لما نزلت نتَػبَّْت َيَدا أبي َلَهٍب عتيبة فأمرتهما أـ جميل بنت حرب بن أمية وأبو لهب بطبلقهم
...ن]المسد:  [.1َوَتبَّ

وقاال: ىجانا محمد، واشتدت عداوة أبي لهب لرسوؿ اهلل بإغراء أـ جميل حسداً أف تكوف 
 النبوة في بني ىاشم دوف بني أمية، ثم خلف على رقية عثماف، ثم على أـ كلثـو بعد رقية .
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 وأبي طالب[ ]وفاة خديجة عليها السبلـ
[ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن ابن إسحاؽ عن أصحابو أف خديجة وأبا طالب 86]

ىلكا في عاـ واحد، وذلك قبل ىجرة النبي صّلى اهلل َعَلْيِو وآلو وَسّلم إلى المدينة بثبلث 
سنين، فتتابعت على رسوؿ اهلل المصائب بهبلؾ خديجة، وكانت في أمره وزيرة صدؽ على 

 اإلسبلـ يسكن إليها.
 ولما ىلك أبو طالب نالت قريش من رسوؿ اهلل ما لم تكن تنالو في حياة أبي طالب.

قاؿ ابن إسحاؽ: وحدثني ىشاـ بن عروة عن أبيو أف سفيهاً من سفهاء قريش نثر على رسوؿ 
 اهلل تراباً فدخل بيتو، فقامت إحدى بناتو تغسل عنو التراب وتبكي.

يا بنية ال تبكي فإف اهلل مانع أباؾ((، ثم قاؿ: ))ما نالت قريش مني شيئاً فقاؿ رسوؿ اهلل: ))
 أكرىو حتى مات أبو طالب((.
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 ]من فضائل الصديقة خديجة عليها السبلـ[
[ أخبرنا ابن بهراـ بإسناده عن أبي الدرداء قاؿ: دخل رسوؿ اهلل على خديجة بنت خويلد 87]

، فقاؿ لها: ))بالكره مني ما أراه منك يا خديجة، وقد يجعل وىي في مرحها الذي توفيت فيو
اهلل في الكره خيراً كثيرًا، أما علمت أف اهلل قد زوجني معك في الجنة مريم ابنة عمراف، وكلثم 

 أخت موسى، وآسية امرأة فرعوف((.



 قالت: بالرفاء والبنين .
قاؿ: كاف رسوؿ هلل صلى اهلل  [ أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثماف الثقفي بإسناده عن أنس88]

عليو وآلو وسلم إذا أىدي إليو ىدية قاؿ: ))اذىبوا بها إلى بيت فبلنة، فإنها كانت صديقة 
 لخديجة، اذىبوا بها إلى فبلنة فإنها كانت تحب خديجة((.

[ ]أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قاؿ: حدثنا أبو األزىر، قاؿ: حدثنا موسى بن 89]
ف عن قتادة عن أنس[ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))حسبك من نساء العالمين إسماعيل، عن أبا

بأربع: مريم بنت عمراف، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم حسبك بهّن من نساء العالمين((.

سمعت رسوؿ اهلل [ وأخبرنا بإسناده عن عبد اهلل بن جعفر عن علي عليو السبلـ قاؿ: 90]
 يقوؿ: ))خيرنسائها مريم بنت عمراف، وخيرنسائها خديجة بنت خويلد((.

(1/211) 

 

 ]ىجرة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى المدينة وما سبقها من أحداث[
 ]أواًل: )خروجو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى الطائف[

و محمد األنصاري، قاؿ: حدثني [ ]أخبرنا الحسن بن علي الجوسقي، قاؿ: حدثني أب91]
عمارة بن زيد، قاؿ: حدثني إبراىيم بن سعد الزىري عن محمد بن إسحاؽ ويزيد بن روماف 
وصالح بن كيساف ويحيى بن عروة[ قاؿ: لما ىلك أبو طالب وطمعت قريش في رسوؿ اهلل 

إلى حائط،  خرج إلى الطائف يلتمس نصراً من ثقيف فأْغَروا بو سفهاءىم وعبيدىم حتى ألجئوه
فقاؿ: ))اللهم إليك أشكو حعف قوتي، وقلة حيلتي، وىواني على الناس، يا أرحم الراحمين، 

أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني ؟ إف لم يكن بك علّي غضٌب فبل أبالي، 
ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لو الظلمات، وَصُلح عليو أمر الدنيا 

خرة ِمْن أف ينزؿ بي غضبك، أو يحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترحى، والحوؿ واآل
 والقوة إالّ بك((.
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 ]قصة جن نصيبين[
وانصرؼ يريد مكة، حتى إذا كاف بنخلة قاـ من جوؼ الليل يصلي، فمربو سبعة نفر من جن 



نوا، قاؿ اهلل تعالى: نَوِإْذ أىل نصيبين، فاستمعوا لو، فلما فرغ وّلوا إلى قومهم منذرين قد آم
َنا ِإلَْيَك نَػَفًرا ِمَن اْلِجنِّ َيْسَتِمُعوَف اْلُقْرآَف فَػَلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا َأْنِصُتوان]األحقاؼ: [ وقاؿ: 29َصَرفػْ

 [، ثم قدـ مكة فأتاه سويد بن1نُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّو اْسَتَمَع نَػَفٌر ِمَن اْلِجنِّ...اآلياتن]الجن:
الحارث، من أشراؼ أىل الطائف، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ألست سويد بن 

 الحارث((؟
 قاؿ: بلى.

قاؿ: ))يا سويد انزع عن عبادة األصناـ، ياسويد إف رجبلً من قومك يقاؿ لو عوؼ تلسعو رتيبلء 
 فيموت عند المساء((.

ل رتيبلء فقتلتو، فأقبل سويد ورجع سويد إلى قومو، فلما كاف وقت المساء لسعت ذلك الرج
 إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم مسلماً.

واشتد إسبلمو على أىل مكة واعتابوا، وانصرؼ سويد يريد الطائف، فبعث أبو سفياف بن حرب 
خلفو ليقتلو، فخرج ولحق سويداً بعقبة الطائف، فدلى « وبعثو»بغبلـٍ لو أسود يدعى ريحاف، 

 ة اهلل عليو.عليو حجرًا فقتلو رحم
 فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ما لريحاف قطع اهلل يده عاجبًل((.

فاستقبلو جمل بمكة لبني عوؼ فالتقم يده اليمنى حتى قطعها من المرفق، ولم ير قادمو حتى 
 مات.
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 نصار[]ثانياً: عرحو صلى اهلل عليو وآلو وسلم نفسو على القبائل وأوؿ اجتماع لو باأل
فلم يزؿ عليو السبلـ بمكة يعرض نفسو في المواسم وبمنى على القبائل، حتى إذا أراد اهلل 

تعالى إعزاز دينو خرج صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعرض نفسو كما كاف يصنع، فبينما ىو عند 
 العقبة إذ بستة نفر من الخزرج من المدينة، فدعاىم إلى اهلل وتبل عليهم القرآف.

هم لبعض: أتعلموف!؟ واهلل إنو النبي الذي وعدكم أىل الكتاب. فأجابوه وآمنوا بو، قاؿ بعض
 وانصرفوا إلى يثرب وتحدثوا بأمره صلى اهلل عليو وآلو وسلم .
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 ]بيعة العقبة األولى[
حتى إذا كاف العاـ المقبل وافى الموسم معهم ستة غيرىم، فيهم أبو الهيثم بن التيهاف فلقوه 

اهلل عليو وآلو وسلم عند العقبة، فبايعوه على أف ال يشركوا باهلل شيئاً، وال يسرقوا، وال صلى 
يزنوا، واليقتلوا النفس التى حـر اهلل إالّ بالحق، واليأتوا بهتاناً يفترونو بين أيديهم وأرجلهم 

 واليعصوه في معروؼ.
 م اإلسبلـ.وبعث النبي معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآف، ويعلمهم ويعرفه
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 ]بيعة العقبة الثانية[
خرج سبعوف رجبلً للحج،  -وفيو كانت البيعة الثانية عند العقبة  -فلما كاف العاـ المقبل 

فأرسل إليهم أين الملتقى؟ فتواعدوا العقبة ليبًل، فاجتمعوا في أصلها، وأتاىم النبي صلى اهلل 
أف اليعبدوا إالّ اهلل ال يشركوا بو شيئاً، ويحّلوا  عليو وآلو وسلم في جوؼ الليل، فبايعوه على

 حبللو ويحرموا حرامو، ويمنعونو مايمنعوف بو أنفسهم، وذراريو مما يمنعوف ذراريهم.
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 ]موقف كفار قريش من بيعة األوس والخزرج للرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
فك دمائهم وىتك حريمهم، فلما أصبحوا قاؿ: وبلغ قريشاً أف األْوس والخزرج بايعوا على س

غدوا عليهم فابتدأىم عتبة بن ريبعة فقاؿ: يامعشر األوس والَخْزرَج، بلغنا أنكم بايعتم محمدًا 
 على أمٍر، وواهلل ما أحد أبغض إلينا وإليكم ممن أنشأ العدواة بيننا وبينكم.

ف أخانا وابن عمنا وتكلم أبو سفياف بن حرب فقاؿ: يا أىل يثرب، ظننتم أنكم تخدعو 
 وتخرجونو عنا، فقاؿ حارثة بن النعماف : نخرجو واهلل معنا وإف رغم أنفك .

 وازدحم الكبلـ بين الفريقين حتىضرب عبد اهلل بن رواحة بيده إلى سيفو وىو يرتجز ويقوؿ:
 اآلف لما أف تبعنا دينو .... وبايعت أيماننا يمينو

 ـو تشتمونوعارحتمونا تبادرونو .... وقبل ىذا الي
وقاؿ عتبة بن ربيعة: يا معشر األوس والخزرج، لسنا نحب أف ينالكم على أيدينا أمر تكرىونو، 

 وىذه أياـ شريفة، وقد رأينا أف نعرض عليكم أمرًا.
 فقالوا: ما ىو يا أبا الوليد؟



ممن قاؿ: تتركوف ىذا الرجل عندنا وتنصرفوف، على أف نعطيكم عليو عهداً ال نؤذيو وال أحداً 
آمن بو، وال نمنعو أف يصير إليكم، ولكن نجعل بيننا وبينكم ثبلثة أشهر، فإف رأى محمد بعدىا 

 اللحوؽ بكم لم نمنعو.

(1/217) 

 

 ]خطبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بعيد بيعة العقبة الثانية[
من األنعاـ، ثم أقبل  فتكلم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، فحمد اهلل وأثنى عليو وقرأ آيات

 ، على األوس والخزرج، وقاؿ: ))إنكم تكلمتم بكبلـ أرحيتم اهلل بو، وقد سمعت مقالة القـو
فإف أرادوا خيراً فالحمد هلل على ذلك، وإال فاهلل لهم بالمرصاد نَقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَأََتى 

َيانَػُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد...ناآلي [، وإني أراىم طلبوا منكم أجبلً وَما صبرت عليو 26ة]النحل:اهلل بُػنػْ
من أمرىم إلى اآلف أكثر من ىذا األجل، وقد أذنت لكم باالنصراؼ إلى بلدكم، فانصرفوا 

 راشدين جزاكم اهلل عن نبيكم خيرًا((.
 فعند ذلك ارتحلوا إلى المدينة، ورجعت قريش إلى منازلها .

وسلم يأمر أصحابو بالهجرة إلى المدينة، فجعلوا يخرجوف  وجعل النبي صلى اهلل عليو وآلو
 واحداً بعد واحٍد والنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم مقيم بمكة.
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 ]اجتماع كفار قريش بدار الندوة وأمر اهلل تعالى لرسولو بالهجرة[
رسوؿ اهلل إليهم،  فلما رأت قريش أف المهاجرين قد نزلوا دارًا، وأصابوا بها منعًة، حذروا خروج

 فاجتمعوا إلى دار النَّدوة دار قصّي بن كبلب التي كانت قريش ال تقضي أمراً إاّل فيها.
قاؿ ابن إسحاؽ: حدثني ابن أبي نجيح عن مجاىد، عن ابن عباس أنهم غدوا إليها في اليـو 

بي صلى اهلل الذي اتعدوا لو، فاعترحهم إبليس، فقاؿ قائل منهم: احبسوه في الحديد يعنوف الن
 عليو وآلو وسلم وأغلقوا عليو باباً.

فقاؿ إبليس: ال واهلل ما ىذا برأي لئن حبستموه ليرقَػَيّن أمره إلى أصحابو، وفي نسخة: ليرجعن، 
 فؤلوشك أف يثبوا عليكم فينتزعونو من أيديكم.
 فقاؿ قائل: ننفيو من بلدنا فبلنبالي أين ذىب.

فعلتم ما أمنت أف يحل على حي فيبايعونو فيسير إليكم قاؿ إبليس: ما ىذا لكم برأي، ولو 



 بهم.
فقاؿ أبو جهل: أرى أف تأخذوا من كل قبيلة شاباً نسيباً، ثم يعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً، 

 ثم يضربوه حربة رجل واحد فيقتلونو، فيتفرؽ دمو في القبائل.
 فقاؿ إبليس: القوؿ ما قاؿ ىذا الرجل، فتفرقوا على ذلك .

 تى جبريل رسوؿ اهلل فقاؿ لو: ال تبت ىذه الليلة على فراشك.فأ
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 ]أمره صلى اهلل عليو وآلو وسلم علياً أف يناـ على فراشو[
 فلما كاف العتمة اجتمعوا على بابو وترصدوا لو متى يناـ .

ببردي فقاؿ رسو ؿ هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم لعلي عليو السبلـ: ))نم على فراشي، واتشح 
 ىذا الحضرمي فنم فيو((، وكاف رسوؿ اهلل يناـ في بردتو تلك إذا ناـ.

[ يعني مادبروه من المكر، نلُِيْثِبُتوَؾن 30قاؿ اهلل تعالى: نَوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروان]األنفاؿ:
 ويقصوؾ عنها.أي يحبسوؾ نَأْو يَػْقتُػُلوَؾن كما قاؿ لهم أبو جهل، نَأْو ُيْخرُِجوَؾن من مكة 

وناـ علي عليو السبلـ على فراشو كما أمره، وخرج رسوؿ اهلل بالهاجرة، وأوصى علياً عليو 
 السبلـ باتباعو إلى المدينة.

فخرج رسوؿ اهلل إلى غاٍر يقاؿ لو: ثور، جبل بأسفل مكة وأبوبكر معو َوافقو في الطريق مع 
ليثي، ويقاؿ: عبد اهلل بن أرقد، حتى مضت ثبلثة عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد اهلل بن األرَيْػَقط ال

أياـ، وسكن عن طلبو الناس، أتاه الذي استأجره لو وألبي بكر ولدليلهم علٌي عليو السبلـ فركبا 
 ورديف أبي بكر عامر بن فهيرة.

[ أخبرنا محمد بن ببلؿ بإسناده عن أبي رافع قاؿ:كاف علي عليو السبلـ يجهز لرسوؿ 92]
في الغار الطعاـ والشراب، واستأجر لو ثبلث رواحل؛ للنبي صلى اهلل عليو وآلو اهلل حين كاف 

 وسلم وألبي بكر ولدليلهم.
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 ]استخبلفو صلى اهلل عليو وآلو وسلم علياً إلخراج أىلو وأداء وصاياه وأماناتو[
ه أف يؤدي عنو وَخلَّفو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يخرج أىلو إليو، فأخرجهم إليو، وأمر 

أماناتو ووصاياه من كاف يوصي إليو، وَما كاف يؤتمن عليو، فإذا قضى عنو أماناتو كلها لحق بو، 



 وأمره أف يضطجع على فراشو ليلة خرج، وقاؿ: ))إف قريشاً لن يفقدوني ما داموا يرونك((.
 . فاحطجع علي على فراش النبي، وجعلت قريش تطلع، فإذا رأوه قالوا: ىو ذا نائم

 فلما أصبحوا رأوا علياً عليو السبلـ قالوا: لو خرج محمد خرج بعلي معو، ولم يفقدوه.
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 ]قدـو أمير المؤمنين عليو السبلـ إلى المدينة[
وأمره النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يخرج فيلحقو بالمدينة، فلما بلغ النبي صلى اهلل عليو 

 لي علياً((، فقالوا: يا رسوؿ اهلل ال يقدر أف يمشي على قدميو. وآلو وسلم قدومو قاؿ: ))ادعوا
فأتاه النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلما رآه اعتنقو وبكى رحمًة لو، ولما رأى ما بقدميو من 
، وأنهما يقطراف دماً، تفل رسوؿ اهلل في يده ومسحهما ودعا لو بالعافية، فما اشتكاىما  الوـر

 بلـ.حتى استشهد عليو الس
[ أخبرنا إسحاؽ بن إبراىيم الحديدي بإسناده عن حكيم بن جبير، عن علي بن الحسين 93]
أوؿ من شرى نفسو ابتغاء مرحاة اهلل علي بن أبي طالب ثم قرأ: نَوِمَن النَّاِس َمْن « : قاؿ»

 [.207َيْشِري نَػْفَسُو ابِْتَغاَء َمْرَحاِة اهللن]البقرة:
 وقاؿ علي في ذلك:

 خير من وطئ الحصى .... ومن طاؼ بالبيت العتيق وبالحجر وقيت بنفسي
 محمد إذ ىموا بأف يمكروا بو .... فنجاه ذو الطوؿ العظيم من المكر

 وبات رسوؿ اهلل في الغار آمناً .... وأصبح في حفظ اإللو وفي ستر
 وبت أراعيهم متى يثبتونني .... وقد صبرت نفسي على القتل واألسر
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 سوؿ اهلل المدينة[]وصوؿ ر 
قاؿ ابن إسحاؽ: وخرج رسوؿ اهلل من مكة في ربيع األوؿ، وقدـ المدينة الثنتي عشرة خلت 

 من شهر ربيع األوؿ مع زواؿ الشمس، فنزؿ بقباء على بني عمرو بن عوؼ من األنصار.
ـ من وأقاـ علي بمكة ثبلثة أياـ حتى أّدى عن رسوؿ اهلل الودائع، فنزؿ معو على كلثـو بن ىد

بني عمرو بن عوؼ، فأقاـ رسوؿ اهلل بقباء يـو اإلثنين والثبلثاء واألربعاء والخميس، وأسس 
مسجدىم، ثم أخرجو اهلل يـو الجمعة، فأتاه عتباف بن مالك وعياش بن عبادة، فقالوا: يارسوؿ 



ناقة، حتى اهلل أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة، قاؿ: ))خلوا سبيلها فإنها مأمورة(( يعني ال
إذا أتت دار مالك بن النجار بركت على باب المسجد، مسجد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

وىو يومئذ مربد فلم ينزؿ عنها، فسارت غير بعيد ثم رجعت إلى مبركها أوؿ مرة، ووحعت 
رحلو فوحعو في بيتو،  -خالد بن زيد-جرانها وبركت، فنزؿ عنها رسوؿ اهلل واحتمل أبو أيوب 

ونزؿ عنده رسوؿ اهلل وسأؿ عن المربد، فقاؿ معاذ بن عفراء: يا رسوؿ اهلل ىو لسهل وسهيل 
 ابني عمرو يتيمين وسأرحيهما منو، فاتخذه مسجدًا.

قاؿ ابن إسحاؽ: إف رسوؿ اهلل كاف يعمل بنفسو ليرغب المسلمين في العمل، وكاف عثماف بن 
 السبلـ: عفاف من أبطأ أصحابو فيو عمبًل، فقاؿ علي عليو

 ال يستوي من يعمر المساجدا .... يدأب فيها قائماً وقاعداً 
 ومن يُػَرى من الغبار حائداً 

 فأخذىا عمار بن ياسر يرتجزبها.
فقاؿ عثماف: قد سمعت ما تقوؿ منذ اليـو يا بن سمية، واهلل إني ألرى عرض ىذه العصا 

الجنة ويدعونو إلى النار، إف ألنفك، فغضب رسوؿ اهلل وقاؿ: ))مالهم ولعّمار يدعوىم إلى 
 عماراً جلدة مابين عيني وأنفي((.
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 ]مؤاخاتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بين أصحابو[
فلما بنى مسجده ومساكنو، انتقل من بيت أبي أيوب، حتى إذا كاف شهر صفر من السنة 

 الداخلة آخى بين أصحابو.
، الذي ليس لو خطٌر وال نظير من العباد فكاف رسوؿ اهلل سيد المرسلين وإماـ المتقين

المسلمين وعلي بن أبي طالب أخوين، وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين، وأبو 
بكر بن أبي قحافة وخارجة بن زيد أبي زىير الخزرجي أخوين، وعمار بن ياسر وحذيفة بن 

لغفاري والمنذر بن عمرو اليماف أخوين، وعمر بن الخطاب وعتباف بن مالك أخوين، وأبو ذر ا
 أخوين، وسلماف الفارسي وأبو الدرداء أخوين.

[ أخبرنا علي بن الحسين بن سليماف البجلي بإسناده قاؿ: سمعت القاسم بن إبراىيم 94]
يقوؿ: أقاـ رسوؿ اهلل لما وافى المدينة، ونزلت عليو آية الجهاد في بيت أبي أيوب شهرين 

 الدار التي بناىا.وخمسة عشر يوماً، ثم تحوؿ إلى 



وأنفذ حمزة بن عبد المطلب ومعو زيد بن حارثة في ثبلثين راكباً في طلب ماؿ لقريش وىي 
 أوؿ سرية كانت، فأصابوا منو بعضو وفاتهم أكثره.
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 ]تزويج فاطمة عليها السبلـ[
محمد [ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن محمد بن إسحاؽ قاؿ: سألت أبا جعفر 95]

بن علي عليو السبلـ متى زوج رسوؿ اهلل فاطمة من علي عليو السبلـ قاؿ: بعد الهجرة بسنة 
 بالمدينة.

وأما القاسم بن إبراىيم فإنو يقوؿ فيما رُِوي عنو: بعد الهجرة بخمسة عشر شهرًا، قبل خروجو 
 إلىبدر، وكاف لها أربعة عشر سنة، وعن غير القاسم: ثماني عشرة سنة.

برنا محمد بن أبي عمار المقري بإسناده عن أبي جعفر عن أبيو عن جده عن أبيو [ أخ96]
عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))إنما أنا بشر مثلكم أتزوجكم وأزوجكم إالّ فاطمة عليها 

 السبلـ، فإنو نزؿ تزويجها من السماء((.
عن أبيو عليهم السبلـ  [ أخبرنا عبد اهلل بن جعفر الحضرمي بإسناده عن زيد بن علي،97]

قاؿ: خطب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم حيث زوج فاطمة من علي عليهما السبلـ فقاؿ: 
))الحمد هلل المحمود بنعمتو، المعبود بقدرتو المطاع بسلطانو، المرىوب من عذابو، المرغوب 

أف أزوج فاطمة من  إليو فيما عنده، النافذ أمره في سمائو وأرحو، ثم إف اهلل عزَّ وجل أمرني
علي، فقد زوجتو على أربعمائة مثقاؿ فضة إف رحي بذلك علي، ثم دعا بطبق بسر فقاؿ: 
انتهبوا، فبينا نحن كذلك ننتهب إذ دخل علي عليو السبلـ فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو 

مثقاؿ  وسلم : يا علي، أما علمت أف اهلل أمرني أف أزوجك فاطمة، فقد زوجتكها على أربعمائة
عليو السبلـ: قد رحيت عن اهلل وعن رسولو، فقاؿ النبي صلى -فضة إف رحيت، فقاؿ علي 

 اهلل عليو وآلو وسلم : ))جمع اهلل شملكما، وأسعد َجدَّكما، وأخرج منكما كثيراً طيباً(( .
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 غزواتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وسراياه
على رواية أصحاب المغازي التي شهدىا بنفسو سبع جميع غزواتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 وعشروف غزوة، وسبع وأربعوف سرية، واثنتا عشرة ِبْعَثة في الزكاة.
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 ]أواًل: غزواتو التي قاتل فيها بنفسو[
 والذي قاتل فيها بنفسو صلى اهلل عليو وآلو وسلم .

 . أولها بدر العظمى في رمضاف سنة اثنتين1
 شواؿ سنة ثبلث. ثم أحد في 2
 . ثم الخندؽ، وىو يـو األحزاب، وبنو قريظة في شواؿ ِمْن سنة أربع3
 . ثم بنو المصطلق يـو المريسيع4
 . ثم بنو لحياف في شعباف من سنة خمس5
 . ثم خيبر من سنة ست6
 . ثم يـو الفتح في شهر رمضاف من سنة ثماف7
 . ثم حنين وحصار أىل الطائف في شواؿ من سنة ثماف.8
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 ]ثانياً: غزواتو التي لم يكن فيها قتاؿ[
 والتي لم يكن فيها قتاؿ

 . أولها غزوة األبواء1
 . ثم ذو العشيرة2
 . ثم يـو بدر الموعد3
 . وغزوة غطفاف4
 . وغزوة قرقرة الكدري5
 . وغزوة بواط6
 . وغزوة بحراف7
 . والحديبية8
 . وتبوؾ9

 . وحمراء األسد.10
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 سراياه[ ]ثالثاً:
وأما سراياه فأولها سرية حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر في ثبلثين راكباً بعد تسعة 

 أشهر بعد مقدمو المدينة.
[ ]أخبرنا الحسن بن محمد الجوسقي، قاؿ: حدثني أبو محمد األنصاري، قاؿ: حدثني 98]

 ؽ، قاؿ[:عمارة بن زيد، قاؿ: حدثني إبراىيم بن سعد الزىري عن محمد بن إسحا
. أولها سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناؼ إلى رابغ، على عشرة أمياؿ من 1

 الجحفة.
. ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرَّار، وىو قريب من الجحفة، في ذي القعدة لسبعة 2

 أشهر من مقدمو المدينة.
بن عبد اهلل بن عامر، في . ثم سرية عبد اهلل بن جحش بن رباب إلى نخلة وادي بستاف ا3

 رجب بعد سبعة عشر شهرًا.
 . ثم سرية سالم بن عمير، في شواؿ بعد عشرين شهرًا من مقدمو المدينة.4
. ثم سرية زيد بن حارثة الكلبي إلى القردة من أرض نجد في جمادى اآلخرة بعد ثمانية 5

 وعشرين شهرًا.
 لهذلي في المحـر بعد أربعة وثبلثين شهرًا.. ثم سرية عبد اهلل بن أنيس إلى سفياف بن خالد ا6
 . ثم سرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة في صفر بعد سبعة وثبلثين شهرًا.7
. ثم سرية أبي سلمة بن عبد األسد إلى قطن جبل بناحية فيد من أرض بني أسد في المحـر 8

 بعد خمسة وثبلثين شهرًا.
 المحـر من سنة ست. . ثم سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء في9

 . ثم سرية مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى الرجيع بعد ستة وثبلثين شهرًا.10
 «.الغمر». ثم سرية عكَّاشة بن محصن األسدي في شهر ربيع األوؿ سنة ست إلى 11
. ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة على أربعة وعشرين ميبلً من المدينة في ربيع 12

 اآلخر سنة ست.
. ثم سرية أبي عبيدة بن عبد اهلل بن الجراح إلى ذي القصة أيضاً في ربيع اآلخر من سنة 13

 ست.
 . ثم سرية زيد بن حارثة إلى الجمـو في شهر ربيع اآلخر سنة ست.14
 . ثم سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى اآلخر سنة ست.15
 . ثم سرية زيد بن حارثو إلى الطرؼ سنة ست.16
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 . ثم سرية زيد بن حارثة إلى ما وراء وادي القرى سنة ست.17
 . ثم سرية عبد الرحمن بن عوؼ إلى ُدومة الجندؿ في شعباف.18
. ثم سرية علي بن أبي طالب عليو السبلـ إلى فدؾ في شعباف، وىي من المدينة على ست 19

لى أحد، والثالث إلى دومة لياؿ، وحدود فدؾ: أحدىا ينتهي إلى عريش مصر، والحد الثاني إ
 الجندؿ، والرابع إلى سيف البحر.

على سبع لياؿ من ». ثم سرية زيد بن حارثة بناحية وداي القرى، يقاؿ لها: أـ الحقيق، 20
 ، في رمضاف سنة ست.«المدينة

. ثم سرية أبي اليسر إلى رجل من بني ىذيل، ىجا رسوؿ اهلل فضرب أبو اليسر رأسو، فلما 21
ى رسوؿ اهلل دعا لو، وقاؿ: ))متعنا اهلل بك((. فبقي حتى شهد مع علي عليو السبلـ انصرؼ إل

 المشاىد كلها.
 . ثم سرية عبد اهلل بن رواحة إلى أسير بن زراـ اليهودي، في شواؿ سنة ست.22
 . ثم سرية كرز بن جابر إلى ناحية قباء في شواؿ.23
 ة أمياؿ من مكة على طريق صنعاء ونجراف.. ثم سرية عمر بن الخطاب إلى ناحيٍة على أربع24
 . ثم سرية أبي بكر في شعباف سنة ست.25
 . ثم سرية أبي بكر وعمر في رواية الواقدي إلى بني قريظة سنة ست.26
 . ثم سرية بشير بن سعد األنصاري في شعباف .27
 بع.. ثم سرية غالب بن عبد اهلل الليثي إلى ناحية وراء بطن نخل في رمضاف سنة س28
 . ثم سرية بشير بن سعد في شواؿ سنة سبع.29
 . ثم سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة سنة سبع.30
 . ثم سرية غالب بن عبد اهلل إلى الكديد في صفر سنة ثماف.31
. ثم سرية شجاع بن وىب األسدي إلى بني عامر إلى ناحية على خمس لياؿ من المدينة، 32

 في ربيع األوؿ سنة ثماف.
عليو السبلـ إلى مؤتة وتحت رايتو زيد بن حارثو، وعبد اهلل -. ثم سرية جعفر بن أبي طالب 33

 بن رواحة، ومؤتة قريبة من البلقاء، والبلقاء دوف دمشق، سنة ثماف.
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[ أخبرنا ابن ببلؿ بإسناده، قاؿ: سمعت محمد بن زيد بن علي بن الحسين يقوؿ: ما لقي 99]
 الّ بدأ بأىلو، وال بعث بعثاً إاّل قدـ أىل بيتو.رسوؿ اهلل جيشاً إ

 وسألناه من كاف على الناس يـو مؤتة؟
 فقاؿ: جعفر بن أبي طالب.

[ أخبرنا علي بن الحسين بن نْصر البجلي بإسناد عن حماد بن بشير كاتب زيد بن علي 100]
سوؿ اهلل في وجٍو عن زيد بن علي عليو السبلـ أف جعفر بن أبي طالب عليو السبلـ لم يبعثو ر 

قط إالّ جعلو على الناس، وىاجر الهجرتين جميعاً: ىجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة، وأّمره 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم على من كاف من المؤمنين عند الحبشة، وىو الذي حاج عمرو بن 

 ى يده.العاص والوليد حين بعثهم قريش إلى النجاشي، فردىم بغيظهم، وأسلم النجاشي عل
ثم قدـ على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقد فتح خيبر، فقاـ إليو حين عاينو، وتلقاه 

 وعانقو، وقّبل بين عينيو وقاؿ: ))ما أدري بأيهما أنا أشد سرورًا: بقدـو جعفر، أـ بفتح خيبر((.
حرب على ثم أّمره على زيد وعبد اهلل بن رواحة، وجميع الناس في غزوة مؤتة، فقطعت يداه و 

 جسده نيفاً وسبعين حربة.
. ثم سرية عمرو بن العاص إلى ذات السبلسل من المدينة على عشرة أياـ في جمادى 1

 اآلخرة.
. ثم سرية علي بن أبي طالب عليو السبلـ إلى ذات السبلسل وكاف الفتح على يده، وقتل 2

 منهم مائة وعشروف قتيبًل، وقتل رئيسهم الحارث بن بشر.
ة الخبط، أميرىا أبو عبيدة بن الجراح، ثم غزا أرض جهينة بسيف البحر على خمسة . ثم سري3

 أياـ من المدينة.
 . ثم سرية أبي قتادة األنصاري إلى إحم في رمضاف سنة ثماف.4
. ثم سرية أبي قتادة بن ربعي إلى أرض محارب من المدينة على ثبلثة برد في شعباف سنة 5

 ثماف.
 وليد إلى بني كنانة بأسفل مكة في شواؿ سنة ثماف.. ثم سرية خالد بن ال6
 في شواؿ سنة ثماف. -صنم-. ثم سرية أبي الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين 7
 . ثم ىدـ خالد بن الوليد العزى.8
 . ثم ىدـ عمرو بن العاص سواع .9

 . ثم سعد بن زيد األشهلي مناة .10
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 []وفاة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم
[ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن محمد بن إسحاؽ عن رجالو، أف رسوؿ اهلل لما 101]

غزا غزوة تبوؾ وكانت آخر غزواتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم انصرؼ إلى المدينة وحج حجة 
الوداع، ورجع إلى المدينة فأقاـ بها بقية ذي الحجة والمحـر والنصف من صفر ال يشتكي 

 ابتدأ بو الوجع الذي توفي فيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم .شيئاً، ثم 
[ فأخبرنا عبد اهلل بن الحسن اإليوازي بإسناده عن موسى بن عبد اهلل بن موسى بن عبد 102]

اهلل بن الحسن بن الحسن عن أبيو عن جده عن أبيو عبد اهلل بن الحسن عليو السبلـ قاؿ:لما 
 َواْلَفْتُح...ن إلى آخرىا، قاؿ رسوؿ اهلل: ))نُِعَيت إلّي نفسي((، نزلت سورة نِإَذا َجاَء َنْصُر اهلل

فوحع رأسو في حجرىا  -عليها السبلـ-وعرؼ اقتراب أجلو ، فدخل منزلو، ودعا فاطمة 
ساعة، ثم رفع رأسو وقاؿ: ))يا فاطمة، يا بنية، أشعرت أف نفسي قد نعيت إلّي((، فبكت 

خد رسوؿ اهلل، فرفع رأسو ونظر إليها، فقاؿ: ))أما  فاطمة عند ذلك حتى قطرت دموعها على
إنكم المستضعفوف المقهوروف بعدي، فبل تبكين يابنية، فإني قد سألت ربي أف يجعلك أوؿ من 

يلحق بي من أىلي، وأف يجعلك سيدة نساء أمتي، ومعي في الجنة، فُأِجْبت إلى ذلك((، 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم ينظرَف إليها  فتبسمت فاطمة عليها السبلـ عند ذلك، ونساء النبي

 حين بكت وتبسمت، فقاؿ بعضهن: ما شأنك يا فاطمة، تبكين مرة وتبتسمين مرة؟
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فقاؿ رسوؿ اهلل: ))دعن ابنتي((، فلما مضى النصف من صفر سنة إحدى عشرة، جعل رسوؿ 
يع األوؿ، واجتمع إليو اهلل يجد الوجع والثقل في جسده حتى اشتد بو الوجع في أوؿ شهر رب

أىل بيتو ونساؤه، فلما رأت فاطمة أباىا قد ثقل دعت الحسن والحسين، فجلسا معها إلى 
رسوؿ اهلل، ووحعت خّدىا على خد رسوؿ اهلل، وجعلت تبكي حتى أخضلت لحيتو ووجهو 

لقد بدموعها، فأفاؽ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، وقد كاف أغمَي عليو، فقاؿ لها: ))يا بنية 
شققت على أبيك((، ثم نظر إلى الحسن والحسين عليهما السبلـ فاستعبر بالبكاء، وقاؿ: 

))اللهم إني أستودعكهم وصالح المؤمنين، اللهم إف ىؤالء ذريتي أستودعكهم وصالح 
 المؤمنين((، ثم أعاد الثالثة، ووحع رأسو.

 فقالت فاطمة: واكرباه لكربك يا أبتاه.
((، ثم أمر أف يصب عليو فقاؿ لها صلى اهلل علي و وآلو وسلم : ))الكرب على أبيك بعد اليـو

سبع قرب ماء من سبع آبار، فَػُفِعل بو فوجد خفة، فخرج فصلى بالناس، ثم قاـ يريد المنبر، 



وعلي والفضل بن عباس قد احتضناه حتى جلس على المنبر، فخطبهم واستغفر للشهداء، ثم 
يرتدوف عن منهاجها، وال آمن منكم يا معشر المهاجرين أوصى باألنصار، وقاؿ: ))إنهم ال 

االرتداد((، ثم رفع صوتو حتى سمع من في المسجد ووراءه، وىو يقوؿ: ))يا أيها الناس، 
ُسعِّرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم إنكم واهلل ال تتعلقوف علي غداً بشيء، أاّل وإني 

 د نجا، ومن خالفهما ىلك((.قد تركت الثقلين، فمن اعتصم بهما فق
 فقاؿ عمر بن الخطاب: وما الثقبلف يا رسوؿ اهلل؟
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فقاؿ: ))أحدىما أعظم من اآلخر، كتاب اهلل طرؼ منو بيد اهلل وطرؼ بأيديكم، وعترتي أىل 
بيتي فتمسكوا بهما ال تضلوا وال تذلوا أبدًا، فإف اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى 

ا علّي الحوض، وإني سألت اهلل ذلك فأعطانيو، أال فبل تسبقوىم فتهلكوا، وال تقصروا عنهم يرد
فتضلوا وال تعلموىم فإنهم أعلم منكم بالكتاب، أيها الناس، احفظوا قولي تنتفعوا بو بعدي، 

وافهموا عني حتى تنتعشوا لئبل ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإف أنتم 
لتجدف من يضرب وجوىكم بالسيف((، ثم التفت عن يمينو، ثم  -وستفعلوف  -ك فعلتم ذل

 قاؿ: ))أال وعلي بن أبي طالب أال وإني قد تركتو فيكم أال ىل بلغت؟((.
 فقاؿ الناس: نعم يا رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليك.

وف عني، فقاؿ: ))اللهم اشهد((، ثم قاؿ: ))أال وإنو سَيِرد علّي الحوض منكم رجاٌؿ فيدفع
فأقوؿ: يارب أصحابي أصحابي فيقوؿ: يا محمد، إنهم أحدثوا بعدؾ وغيروا سنتك، فأقوؿ 

سحقاً سحقاً((، ثم قاـ ودخل منزلو فلبث أياماً يجد الوجع، والناس يأتونو ويخرج إلى الصبلة، 
 فلما كاف آخر ذلك ثقل، فأتاه ببلؿ ليؤذنو بالصبلة وىو ُملق ثوبو على وجهو قد تغطى بو،
فقاؿ: الصبلة يارسوؿ اهلل، فكشف الثوب وقاؿ: ))قد أبلغت ياببلؿ فمن شاء فليصل((، 

 فخرج ببلؿ، ثم رجع الثانية والثالثة وىو يقوؿ: الصبلة يارسوؿ اهلل.
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فقاؿ: ))قد أبلغت يا ببلؿ، فمن شاء أف يصلي فليصل((، فخرج ببلؿ وكاف رأس رسوؿ اهلل 
عليو السبلـ والفضل بن عباس بين يديو يروحو، وأسامة بن زيد  في حجر علي بن أبي طالب

بالباب يحجب عنو زحمة الناس، ونساء النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في ناحية البيت يبكين 



فقاؿ: ))اغربن عني يا صويحبات يوسف((، فلما رجع ببلؿ ولم يقم رسوؿ اهلل بعثتو عائشة 
ا بكر فليصل بالناس، ووجد رسوؿ اهلل خّفة فقاـ فتمسح بنت أبي بكر فقالت: يا ببلؿ مر أب

وتوحأ، وخرج معو علي والفضل بن عباس وقد أقيمت الصبلة وتقدـ أبو بكر ليصلي، وكاف 
جبريل عليو السبلـ الذي أمره بالخروج ليصلي بهم، وعلم ما يقع من الفتنة إف صلى بهم أبو 

ماه يخطاف في األرض حتى دخل بكر، وخرج رسوؿ اهلل يمشي بين علي والفضل وقد
المسجد، فلما رآه أبو بكر تأخر، وتقدـ رسوؿ اهلل وصلى بالناس، فلما سلم أمر علياً والفضل 

فقاؿ: ))حعاني على المنبر((، فوحعاه على منبره، فسكت ساعة فقاؿ: ))يا أمة أحمد، إف 
ا على نبيكم حوحو، أال وصيتي فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي، اعتصموا بهما تردو 

لُيَذادّف عنو رجاؿ منكم، فأقوؿ سحقاً سحقاً(( ثم أمر علياً والفضل أف يدخبله منزلو، وأمر 
بباب الحجرة ففتح ودخل الناس عليو، فقاؿ: ))إف اهلل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 

 أبدًا((. مساجد(( ثم قاؿ: ))ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً التضلوف بعدي
 فقاؿ عمر بن الخطاب: إف رسوؿ اهلل ليهجر، كتاباً غير كتاب اهلل يريد.
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فسمع رسوؿ اهلل قولو فغضب، ثم قاؿ لهم: ))اخرجوا عني وأستودعكم كتاب اهلل وأىل بيتي 
 فانظروا كيف تخلفوني فيهما، وأنفذوا جيش أسامة، ال يتخلف عن بعثتو إالَّعاٍص هلل ولرسولو((،

ثم جعل يقوؿ: ))اتقوا اهلل فيما ملكت أيمانكم((، وخرج الناس وأغلق الباب الذي كاف على 
الحجرة، فلما طلعت الشمس وانبسطت، ثقل رسوؿ اهلل ورأسو في حجر علي عليو السبلـ 

والفضل يذب عنو بين يديو، وأقبل رسوؿ اهلل على علي يساره يناجيو، وتنحى الفضل، فطالت 
 علي عليو السبلـ يقوؿ: إنو أوصاني وعلمني بما ىو كائن بعده.مناجاتو، فكاف 

وقاؿ لو: ))أنت مني بمنزلة ىاروف من موسى إالّ أنو ال نبي بعدي، بلغ عني تأويل القرآف، 
وأنت وصيي، وخليفتي في أىلي وأمتي، من واالؾ فقد واالني، ومن عصاؾ فقد عصاني((، 

أفاؽ وىو يقوؿ: ))بالكأس األوفى وفي الرفيق فلما فرغ من وصيتو إياه أغمي عليو، ثم 
األعلى(( يقولها ثبلثاً، ثم رجع الناس اجتمعوا على باب حجرة رسوؿ اهلل وفيهم عمر بن 

الخطاب في يده درة يضرب بها الناس، ويقوؿ: إف رسوؿ اهلل ال يموت، ورجل آخر من بني 
ِمْن قَػْبِلِو الر ُسُل َأفَِإْين َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى فهر يقوؿ: نَوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت 

 [.144َأْعَقاِبُكْمن]آؿ عمراف:
 قاؿ: والناس يبكوف وأرادوا الدخوؿ على رسوؿ اهلل فأبى علي أف يأذف لهم.



 وجعل رسوؿ اهلل يقوؿ أحياناً: ))أين أنت يا جبريل؟ ادف مني((.
 ا محمد، أبشر فإنك قادـ على ربك.وجبريل يجيبو، وىو يقوؿ: ي

ودنت منو فاطمة عليها السبلـ وىو مغمض العين فنادتو: يا أبتاه تفديك نفسي، انظر إلي نظرة 
 عسى كرب الموت تغشاني، وال أراني إالّ مفارقة الدنيا بعدؾ عن قريب أو معك.
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الدموع، ثم غمض عينيو  فسمع رسوؿ اهلل صوتها ففتح عينيو، ثم رفع يده فمسح خدىا من
ساعة فقالت فاطمة: يا أبتاه نفسي لنفسك الفداء، قد ذاب قلبي ورقت كبدي، ولوددت أف 
نفسي خرجت قبل نفسك، ىا أنا ذا بين يديك ال أراؾ تكلمني، اللهم صبرني، فسمع رسوؿ 

دىا اهلل قولها، ففاحت عيناه، ثم قاؿ: ))ادني مني((، فدنت منو وانكبت عليو قد وحعت خ
على خده، فقاؿ لها علي عليو السبلـ: تنحي عن رسوؿ اهلل التؤذيو، فتنحت وجلست ناحية 

 تسترجع وتدعوه.
ودنت عائشة وقالت: يا رسوؿ اهلل، بأبي وأمي أنت، انظر إلّي نظرة وكلمني كلمًة واحدة، 

 وأوصني بأمرؾ فإني أرى آخر العهد منك ومن كبلمك.
اؿ: ))ادني مني، فدنت منو، فقاؿ: قد أوصيتك قبل اليـو ففتح عينيو، فلما نظر إليها ق

 فاحفظي وصيتي، واحفظي أمري لك في لزـو بيتك وال تبدلي، يا عائشة تأخري عني((.
قاؿ: ثم دنت منو حفصة فقالت: بأبي أنت وأمي، اجعل لي نصيباً من كبلمك، وال تجعلني من 

 ؿ حياتي.أىوف نسائك عليك، وأكرمني بكلمة تطيب بها نفسي طو 
ففتح رسوؿ اهلل عينيو ونظر إليها وقاؿ: ))يا حفصة، قالت: لبيك يا رسوؿ، فقاؿ لها: قد 

، فاحفظي وصيتي، وال تبدلي أمري، واحفظي أمري لك في لزـو بيتك، قومي  أوصيتك قبل اليـو
 عني((.

الحسين وكلم نساءه امرأًة امرأًة مثلما كلمها، ثم إف فاطمة عليها السبلـ جاءت بالحسن و 
 عليهما السبلـ وقالت لهما: ادنوا من جدكما فسلما عليو.

فدنوا منو وقاال: ياجداه، ثبلثاً، ثم بكيا وقاؿ لو الحسن عليو السبلـ: أال تكلمنا كلمة وتنظر 
إلينا نظرة، فبكى علي عليو السبلـ والفضل وجميع من في البيت من النساء، وارتفعت 

  عينيو وقاؿ: ))ما ىذا الصوت((؟أصواتهم بالبكاء ففتح رسوؿ اهلل
فقالت فاطمة: يا رسوؿ اهلل، ىذاف ابناؾ الحسن والحسين، كلماؾ فلم تجبهما فبكيا وبكى من 

 في البيت لبكائهما.
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فقاؿ رسوؿ اهلل: ))ادنَوا مني((، فدنا منو الحسن عليو السبلـ فضمو إليو وقبلو ودنا الحسين 
كيا ورفعا أصواتهما بالبكاء، فزجرىما علي عليو السبلـ وقاؿ: ال منو، ففعل بو مثل ذلك، فب

 ترفعا أصواتكما.
فقاؿ لو رسوؿ اهلل: ))مو يا علي...((، ثم قاؿ: ))اللهم إني أستودعكهما وجميع المؤمنين من 

 أمتي(( وغمض عينيو فلم يدع علي عليو السبلـ أحداً يدنو منو.
 رسوؿ اهلل بنظره فقاؿ: ))اللهم الرفيق األعلى((.فلما ارتفع النهار يـو اإلثنين، شخص 

وقاؿ الفضل لعلي: يا أبا الحسن، أغمض عين رسوؿ اهلل وحّم فاه، فوحع علي يده على فم 
رسوؿ اهلل وقد خرجت نفسو من كف علي، فردىا إلى لحيتو وأراد أف يغمض عينيو، فأبصر 

إذا جبريل عليو السبلـ قد ولي ذلك عينيو قد ُغمضتا، وُحم فوه، ويداه ورجبله مبسوطتاف، ف
 منو، وىو في وسط البيت يسمعوف حسَّو وال يرونو.

 فقبظو اهلل إليو يـو اإلثنين من شهر ربيع األوؿ سنة إحدى عشرة.
[ وأخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي بإسناده عن عبد اهلل بن عتبة أف عائشة أخبرتو قالت: 103]

ميمونة، فاستأذف أزواجو أف يمرض في بيتنا فأذفَّ لو،  إف أوؿ ما اشتكى رسوؿ اهلل في بيت
 قالت: فخرج ويد على الفضل بن عباس، ويد على رجل آخر، وىو يخط رجليو في األرض.

قاؿ عبيد اهلل: فحدثت بو ابن عباس، فقاؿ: أتدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ ىو علي 
 عليو السبلـ .

ف البجلي بإسناده عن زيد بن علي عليو السبلـ أنو [ أخبرنا علي بن الحسن بن سليما104]
سئل عن صبلة أبي بكر في مرض رسوؿ اهلل فقاؿ: ما أمر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أبا 

 بكر أف يصلي بالناس.
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 ]غسل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
ن عباس، أف رسوؿ اهلل لما [ أخبرنا أحمد بن العباس بن يزيد األصبهاني بإسناده عن اب105]

اشتدت عليو علتو وُحِجب عنو الرجاؿ ثبلثاً، وخبل بو النساء، فلما كاف في اليـو الرابع فتح 
 عينيو، وقاؿ: ))ويحكن ادعوف لي حبيبي وثمرة فؤادي((.

 فقالت حفصة: ادعوا عمر، فدعي، ثم قاؿ: ))ويحكن ادعوّف لي حبيبي وثمرة فؤادي((.



 ا لو أبا بكر، فدعي لو.فقالت عائشة: ادعو 
 فقاؿ: ))ويحكن ادعوفَّ لي حبيبي وثمرة فؤادي((.

 فقالت فاطمة عليها السبلـ: ادعوا لو زوجي علي بن أبي طالب، ما أراه يدعو غيره.
فدعي، فلما نظر إلى علي َجذبو، فاعتنقو وقبلو، بين عينيو ثم قاؿ: ))السبلـ عليك يا أبا 

اليـو إلى يـو القيامة((، ثم قاؿ: ))أفتقبل وصيتي وتقضي َديني  الحسن فإنك ال تراني بعد ىذا
 وتنجز عداتي((؟

 قاؿ: نعم .
قاؿ لو: ))يا أبا الحسن، إذا أنا مت فاغسلني أنت، فإنو ال ينظر أحد إلى جسد محمد غيرؾ 

إالّ ذىب بصره، وليكن من ينقل إليك الماء من أىل بيتي مشدود العين فإذا فرغت من غسلي 
 ي بثوبين أبيضين وبحبرة يمانية((.فكفن

 قاؿ علي عليو السبلـ: فإذا فرغنا من غسلك وتكفينك فمن يصلي عليك؟
قاؿ: ))يا سبحاف اهلل إذا فرغتم من شأني فأمهلوني على شفير قبري ساعة، فأوؿ من يصلي 

سماء علي رب السماوات واألرض، والّصبلة من اهلل الرحمة، ثم جبريل، ثم ميكائيل، ومبلئكة 
سماء، فإذا فرغتم من ذلك فأمهلوني قليبًل، ثم يتقدـ أىل بيتي فليصل علّي األقرب فاألقرب 

بغير إماـ، ثم ألحدوني في لحدي، واحثوا علّي التراب، وأوصيكم بالوصية العظمى بفاطمة 
 والحسن والحسين خيرًا((.
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زع عنو القميص، والفضل بن فجعل علي عليو السبلـ يغسل رسوؿ اهلل في قميصو ولم ين
العباس مشدود العين ينقل عليو الماء، وعلي يقوؿ: أرحني أرحني قطعت وتيني إني أجد شيئاً، 
فيقوؿ علي عليو السبلـ: فوالذي بعثو بالحق نبياً ماىممت أف أقلبو إال قُلب لي، فعلمت أف 

ر لرسوؿ اهلل قبر فألحد المبلئكة تعينني على غسلو، فلما غسلو كفنو بثوبين أبيضين، وُحفِ 
لحدًا، وأتى ثوباف مولى رسوؿ اهلل بقطيفة حمراء كانت ُأىديت لرسوؿ اهلل من اإلسكندرية، 

 ففرشها في قبر رسوؿ اهلل.
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 ( استطراد عبد اهلل بن أبي قحافة )أبو بكر([2])
 ـ(634-573ىػ/13-ؽ ىػ51)
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 ]بيعة أبي بكر وكيف تمت[
ا عبد اهلل بن الحسن اإليوازي بإسناده عن أبي طلحة األنصاري قاؿ: لما حفر [ أخبرن106]

لرسوؿ اهلل وأُلحد لو، فهم في ذلك إْذ نادى رجل عمر بن الخطاب، فخرج إليو ورسوؿ اهلل 
يدفن، ثم رجع وأخذ بيد أبي بكر فسارّه، وخرجا وتبعهما أبو عبيدة بن الجراح، وقاؿ لجماعة 

 نا فقد جاءنا أمر عظيم في سقيفة بني ساعدة.من قريش: انطلقوا ب
ألبي بكر، وتولى علي وأىل بيتو وخواص من  -البيعة  -فانطلقوا إليها حتى كاف من َىمَّ بها 

 المهاجرين ونفر من األنصار دفن رسوؿ اهلل ليلة الخميس بعد َىزِيٍع مضى منها.
بة، قاؿ:سمعت أبي يقوؿ: إف أوؿ [ أخبرنا عبد اهلل بإسناده عن عروة بن المغيرة بن شع107]

 من أخرج ىذا األمر من آؿ رسوؿ اهلل أنا.
 قلت: وكيف ذاؾ يا أبة ؟

قاؿ: انطلقت يـو قُِبض رسوؿ اهلل إلى باب حجرتو، وقد اجتمع كثير من الناس وفيهم أبو بكر، 
 فقلت لو:ما يجلسك ىاىنا؟

قياـ في أمر أمة محمد لسابقتو قاؿ: ننتظر خروج علي بن أبي طالب فنبايعو، فإنو أولى بال
 وقرابتو، مع علمو ومعرفتو بالكتاب وشرائع الدين وقد عهد إلينا فيو رسوؿ اهلل في حياتو.

فقلت: يا أبا بكر، لئن فعلتموىا لتكونن ىرْقليَّة وقَػْيَصرِيَّة، ينتظر بهذا األمر الجنين في بطن أمو 
 من أىل ىذا البيت حتى تضع.

 بو، ثم أتيت عمر بن الخطاب، فقلت: أدرؾ.قاؿ: فألقيتها في قل
 فقاؿ: وَما ذاؾ؟

قلت: إف أبا بكر جالس على باب حجرة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ينتظر خروج علي بن 
أبي طالب ليبايعو، ولعمرى لئن فعلتموىا لتكونن ىرقلية وقيصرية تنتظر بها الحبلى في بطنها 

 حتى تضع.
يناه غضباً، حتى أتى أبا بكر، ثم قاؿ: ما دعاؾ إلى ما يقوؿ فقاـ عمر سريعاً واحمرت ع

المغيرة، انظر يا أبا بكر ال تطمع بني ىاشم في ىذا األمر فإنا إف فعلنا ذلك ذىبت اإلمرة من 
 قريش إلى آخر أياـ الدنيا.
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بي بكر وأتاىما خبر سعد بن عبادة األنصاري واجتماعهم في سقيفة بني ساعدة، فانطلق مع أ
أبو عبيدة بن الجراح واجتمع إليهم المهاجروف من قريش وعدة من األنصار حتى أتوىم وأبرموا 

 أمرىم لبيعة أبي بكر وقد تنازعت فيو األنصار وأكثروا المحاورة والكبلـ.
[ أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: لقد رأيت عمر يزعج أبا 108]

 بر إزعاجاً.بكر إلى المن
أخبرنا محمد بن ببلؿ بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليو السبلـ، قاؿ: قاؿ رسوؿ  -[ 109]

اهلل: ))من أحب علياً ووااله أحبو اهلل وىداه، ومن أبغض علياً وعاداه أَصمَّو اهلل وأعماه، وجبت 
 (.رحمة ربي لمن أحب علياً وتواّله، ووجبت لعنة ربي لمن أبغض علياً وعاداه(

 فقالت عائشة: يا رسوؿ اهلل، ادع لي وألبي.
فقاؿ رسوؿ اهلل: ))إف كنت أنت وأبوؾ ممن أحب علياً وتواله وَجَبْت لكما رحمُة ربي، وإف  

 كنتما ممن أبغض علياً وعاداه وجبت عليكما لعنة ربي((.
 فقالت: أعاذني اهلل أف أكوف أنا وأبي كذلك.

 بو حقو، وأنت أوؿ من يقاتلو((.فقاؿ رسوؿ اهلل: ))أبوؾ أوُؿ من يغص
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 ]موقف اإلماـ علي عليو السبلـ من بيعة أبي بكر[
[ أخبرنا عبد اهلل بن الحسن اإليوازي، بإسناده عن محمد بن يزيد بن ركانة قاؿ: لما 110]

ت بويع ألبي بكر قعد عنو علي عليو السبلـ فلم يبايعو، وفر إليو طلحة والزبير فصارا معو في بي
 فاطمة عليها السبلـ وأبيا البيعة ألبي بكر.

وقاؿ كثير من المهاجرين واألنصار: إف ىذا األمر ال يصلح إالّ لبني ىاشم، وأوالىم بو بعد 
رسوؿ اهلل علي بن أبي طالب لسابقتو وعلمو وقرابتو، إالّ الطلقاء وأشباىهم فإنهم كرىوه لما في 

لوليد وعياش بن أبي ربيعة إلى باب فاطمة، صدورىم، فجاء عمر بن الخطاب وخالد بن ا
 وا: واهلل لتخرجن للبيعة أو لنحرقّن عليكم البيت.فقال

 فصاحت فاطمة: يارسوؿ اهلل، مالقينا بعدؾ.
فخرج عليهم الزبير مصلتاً بالسيف فحمل عليهم، فلما بصر بو عياش قاؿ لعمر: إتق الكلب، 

 فألقى عليو عياش كساًء لو حتى احتضنو، وانتزع السيف من يده فضرب بو حجرًا فكسره.



برنا عبد اهلل بن الحسن اإليوازي بإسناده عن عدي بن حاتم، قاؿ: قالوا ألبي بكر: [ أخ111]
 قد بايعك الناس كلهم إالّ ىذاف الرجبلف: علي بن أبي طالب والزبير بن العواـ.

 فأرسل إليهما، فأُتي بهما وعليهما سيفاىما، فأمر بسيفيهما فأخذا، ثم قيل للزبير: بايع.
 يع علي.قاؿ: ال أبايع حتى يبا

 فقيل لعلي: بايع.
 قاؿ: فإف لم أفعل فمو!؟

 فقيل لو: يضرب الذي فيو عيناؾ.
 ومدوا يده، فقبض أصابعو ثم ر فع رأسو إلى السماء وقاؿ: اللهم اشهد.

فمسحوا يده على يد أبي بكر، فأما سيف الزبير فإنهم كسروه بين حجرين، وأما سيف علي 
 فردوه عليو.

عفر الحداد السروي بإسناده عن زيد بن أسلم عن أبيو، قاؿ: كنت [ أخبرنا محمد بن ج112]
فيمن حمل الحطب إلى باب علي عليو السبلـ فقاؿ عمر: واهلل لئن لم تخرج يا علي ألحرقن 

 البيت بمن فيو.
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[ أخبرنا محمد بن جعفر الحداد بإسناده عن زيد بن أسلم عن أبيو قاؿ: شهدت عمر 113]
أراد أف يحرؽ على فاطمة بيتها، وقاؿ: إف أبوا أف يخرجوا فيبايعوا أبا بكر  بن الخطاب يـو

 أحرقت عليهم البيوت، فقلت لعمر: إف في البيت فاطمة، أفتحرقها؟
 قاؿ: سألتقي أنا وفاطمة.

[ أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي بإسناده عن معمر قاؿ: قلت للزىري: لم يبايع علي إال 114]
 ي أبا بكر.بعد ستة أشهر؟ يعن

 قاؿ: ال وال أحد من بني ىاشم حتى بايعو علي.
البيعة دعوى من الُزْىري، اللهم إالّ على ماقدمنا من مسحهم يده على يد أبي بكر، «: قلت»

وىذا َتَحُجْج من ادعى اإلجماع على بيعتو، لثبوت أنو لم يبايع المهاجروف وعلي وغيرىم، 
 فالبيعة تفتقر إلى البرىاف.
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 ]إخباره صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما سيكوف بعده من تبديل بعض أصحابو[
[ أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي بإسناده عن أبي رافع، قاؿ: كاف أبو ىريرة يحدث أف 115]

رسوؿ اهلل صّلى اهلل َعَلْيِو وآلو وَسّلم قاؿ: ))يَِرد عليَّ يـو القيامة رىط من أصحابي فُيْجلوف عن 
فأقوؿ: أي رب، أصحابي أصحابي، فيقوؿ: إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدؾ، إنهم الحوض، 

 ارتدوا بعدؾ على أدبارىم القهقرى((.
[ أخبرنا أحمد بن سعيد وجعفر بن سليماف بإسنادىما عن أبي عثماف النهدي، قاؿ:  116]

 رسوؿ اهلل؟كاف رسوؿ اهلل وعلي يمشياف، فمرا بحديقة فقاؿ علي:ما أحسن ىذه الحديقة يا 
فقاؿ: ))يا علي، إف لك في الجنة أحسن منها(( حتى مرَّا بسبع يقوؿ علي ذلك ويقوؿ لو 

 رسوؿ اهلل مثل ذلك القوؿ، فضمو إليو وبكى.
 فقاؿ علي: ما يبكيك يارسوؿ اهلل بأبي أنت وأمي؟

 قاؿ: ))حغائن في صدور رجاؿ من أمتي ال يبدونها لك إالَّ بعدي((.
 ، في سبلمة من ديني؟قاؿ: يا رسوؿ اهلل

 قاؿ: ))في سبلمة من دينك((.
[ أخبرنا محمد بن علي بن الحسين الصواؼ بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: خرجت 117]

أنا وعلي مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في حيطاف المدينة، فمررنا بحديقة، فقاؿ علي:ما 
ي الجنة أحسن منها((، حتى عد سبع أحسن ىذه الحديقة يارسوؿ اهلل، فقاؿ: ))حديقتك ف

 حدائق، ثم أىوى رسوؿ اهلل برأسو وأشار إلى منكبو ثم بكى.
 فقاؿ لو: ما يبكيك يارسوؿ اهلل؟

 قاؿ: ))حغائن لك في صدور قـو ال يبدونها لك حتى يفقدوني((.
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 ]بين أبي بكر وخالد واإلماـ علي[
بإسناده عن أبي جعفر، عن أبيو عن جده الحسين  [ أخبرنا عبد اهلل بن الحسن اإليوازي118]

بن علي عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ أبو بكر لخالد بن الوليد: إذا صليت الصبح وسلمت فاقتل 
 علياً، فلما فرغ من صبلتو سلم في نفسو، وصاح: ال تفعل ما أمرتك.

ت أنت وأصحابك فقاؿ علي: ىو واهلل أحيق حلقة من أف يفعل ما أمرتو، واهلل لو فعل ما خرج
 إالّ مقتلين.

[ وحدثنا جعفر بإسناده عن ابن عباس قاؿ:أمر أبو بكر خالد بن الوليد أف يشتمل على 119]



سيف ويصلي إلى جنب علي بن أبي طالب، فإذا سلم فإف ىو بايع وإال عبله بالسيف، ثم إنو 
 بدا ألبي بكر في ذلك فقاؿ قبل أف يسلم: ال يفعل خالد ما أمرتو.
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 ]منع فاطمة عليها السبلـ فدكاً[
[ أخبرنا عبد اهلل بن الحسن اإليوازي بإسناده عن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 120]

عليهم السبلـ قاؿ:جاءت فاطمة بنت رسوؿ اهلل إلى أبي بكر فقالت: إف رسوؿ اهلل أعطاني 
 فدكاً في حياتو.

 فقاؿ أبو بكر ما يعلم بذلك.
 تعلم، وتشهد لي بذلك، وقد قاؿ رسوؿ اهلل: ))إنها من أىل الجنة((. قالت: أـ أيمن

فجاءت أـ أيمن فشهدت لها بذلك، فرد أبو بكر فدؾ عليها وكتب لها بذلك كتابا، فخرجت 
فاطمة من عند أبي بكر والكتاب معها، فلقيها عمر بن الخطاب. فقاؿ لها: من أين أقبلت يا 

 بنت محمد؟.
ي بكر سألتو أف يرد عليَّ فدكاً، وشهدت عنده أـ أيمن أف رسوؿ اهلل قالت: جئت من عند أب

 أعطانيها، فردىا عليَّ أبو بكر وكتب لي بذلك كتاباً.
فقاؿ لها عمر: أريني الكتاب. فدفعتو إليو فأخذه عمر، وتفل عليو ومحا ما فيو، وقاؿ: إف 

 لمسلمين((.رسوؿ اهلل قاؿ: ))إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا فهو ل
 فرجعت فاطمة باكيًة حزينة.

[ أخبرنا إسحاؽ بن إبراىيم الحديدي بإسناده عن أبي سعيد الخدري قاؿ: لما نزلت 121]
 [ دعا رسوؿ اهلل فاطمة وأعطاىا فدكاً.26على رسوؿ اهلل نَوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّون]اإلسراء:

ده عن جعفر بن محمد، عن أبيو: أف [ أخبرنا علي بن الحسن بن سليماف البجلي بإسنا122]
فدكاً تسع قريات متصبلت، حد منها مما يلي وادي القرى، ِغلَّتها في كل سنة ثبلثمائة ألف 

عليها -دينار، لم ُتضرب بخيل وال ركاب، أعطاىا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فاطمة 
، وعبد يسمى ُجَنيرا، قبل أف يُقبض بأربع سنين، وكانت في يدىا تحتمل غبلتها -السبلـ

وكيلها، فلما قبض رسوؿ اهلل أنفذ أبو بكر رجبلً من قريش بعد خمسة عشر يوماً فأخرج وكيل 
 فاطمة منها.
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[ وأخبرنا علي بن الحسين بإسناده عن عبد اهلل بن الحسن عليهما السبلـ أنو أخرج 123]
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلما وكيل فاطمة من فدؾ، وطلبها بالبينة بعد شهر من موت 

ورد وكيل فاطمة عليها السبلـ وقاؿ: أخرجني صاحب أبي بكر، سارت فاطمة عليها السبلـ 
ومعها أـ أيمن ونسوة من قومها إلى أبي بكر، فقالت:فدؾ بيدي أعطانيها رسوؿ اهلل وتعرض 

 صاحبك لوكيلي.
 البينة. فقاؿ: يا بنت محمد أنت عندنا مصدقة إالّ أف عليك

 فقالت: يشهد لي علي بن أبي طالب، وأـ أيمن.
فقاؿ: ىاتي فشهد أمير المؤمنين وأـ أيمن، فكتب لها صحيفة وختمها فأخذتها، فاطمة عليها 

 السبلـ فاستقبلها عمر، فقاؿ: يا بنت محمد ىلم الصحيفة، ونظر فيها وتفل فيها ومزقها.
بإسناده عن عائشة أف فاطمة والعباس أتيا أبا  [ أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثماف الثقفي124]

بكر يلتمساف ميراثهما من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىما حينئذ يطلباف أرحو من فدؾ 
وسهمو من خيبر، فقاؿ لهما أبو بكر: سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))إناَّ معاشر األنبياء النورث 

 ماتركناه صدقة((.
ولم تكلمو حتى ماتت، ودفنها علي عليو السبلـ ليبلً ولم يؤذف بها فهجرتو فاطمة عليها السبلـ 

 أبابكر.
قلت: والذي طلباه ميراثاً سهمو من خيبر، فأما فدؾ فقد كاف لفاطمة في حياة النبي صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم كما قدمنا وىو وجو الحديث.
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 ]وفاة فاطمة عليها السبلـ[
لد الفارسي بإسناده عن عبد اهلل بن الحارث قاؿ: عاشت فاطمة [ أخبرنا أحمد بن خا125]

 بعد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ثمانية أشهر.
[ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن عبد اهلل بن بريدة، قاؿ: ما لبثت فاطمة بعد 126]

دت عليو، فلما ُحِضرت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إالّ سبعين يوماً وليلة، يرووف أنها ُكم
قالت:إني ألستحيي إذا حملت من خبللة جسمي، فقالت: أسماء بنت عميس قد رأيت شيئاً 

 يصنع بالحبشة، فصنعت لها النعش فلما رأتو قالت: سترؾ اهلل. فاستنو الناس بعد.
[ أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم الكوفي بإسناده عن عيسى بن عبد اهلل عن أبيو 127]

ه عن علي عليهم السبلـ قاؿ: لما حضرت فاطمة الوفاة دعتني، فقالت:أمنفذ أنت عن جد



 وصيتي وعهدي أو واهلل ألوصين إلى غيرؾ.
 قاؿ: قلت: بل أنفذىا.

.  قالت: أما اآلف فبل يشهدني أبو بكر وال عمر وال يصليا عليَّ
 قاؿ: فلما توفيت أرسل الرجبلف متى تريد أف تدفنها؟

 اهلل. قاؿ: الصبح إف شاء
قاؿ: وماتت في بيتي الذي في المسجد، قاؿ فنقلتها إلى داري القصوى، ثم غسلتها في بيت 

فيها فجعلت أغسلها وتسكب الماء علي أسماء بنت عميس، ثم خرجت بها ليبلً أنا وابناىا 
الحسن والحسين وعمار وأبو ذر والمقداد بن األسود وعبيد اهلل بن أبي رافع، حتى دفناىا 

ع من آخر زاوية دار عقيل، وبعث إليَّ الرجبلف أحدىما بالسنح علي ميلين من المدينة بالبقي
 عند امرأة لو من األنصار، فجاء يركض، وقد أثرت سبعة أقبر ورششتها فقاؿ لي: أغدرًا.

فقلت: ال ولكنو عهد ووصية، فأما أحدىما فأبلس، وأما اآلخر فقاؿ: لو علمنا أف ىواىا أف 
 دناىا.النشهدىا ما شه
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 ]حديث فاطمة )ع( في نساء المهاجرين واألنصار[
قاؿ: ولما اشتدت علتها اجتمع إليها نساء المهاجرين واألنصار ذا صباح فقلن: كيف أصبحت 

 يا بنت رسوؿ اهلل عن علتك؟
 قالت: أصبحت واهلل عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، شنئتهم بعد إذ َسبػَْرتهم، ولفظتهم بعد إذ
َمْت َلُهْم َأنُفُسُهْم َأْف  عجمتهم، فقبحاً لُفلوؿ الحد، وَخور القناة، وخطل الرأي، نلَِبْئَس َما َقدَّ

[، ويحهم أنَّى لقد زحزحوىا عن 80َسِخَط اهلل َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوَفن]المائدة:
ن ألىل الدنيا والدين، نَأالَ َذِلَك ُىَو رواسي الرسالة، وقواعد النبوة ومهبط الروح األمين، والطيبي

[، وَما نقموا من أبي حسن نقموا واهلل نكير سيفو، ونكاؿ وقعو، 15اْلُخْسَراُف اْلُمِبيُنن]الزمر:
وشدة وطأتو و تَػَنم ره في ذات اهلل، واهلل لو تكافئوا على زماـٍ نبذه إليو رسوؿ اهلل العتقلو، 

م حشاشتو، وال تضع راكبو، وألوردىم مورداً نميرًا، َتِمير ولسار بهم سيًرا سجحاً، ال تْكلَ 
حفتاه، وألْصَدرىم بطاناً، قد تخيرىم الري، غير ُمَتَحل منو بطائل إالّ بغمرة الباىل وردعة سؤر 

الساغب، ولفتحت عليهم بركات من السماء واألرض، ولكن كذبوا، وسيعذبهم اهلل بما كانوا 
وَما ِعْشُتنَّ أراكّن الدىر عجباً، إلى أي ركن َلجئوا؟، وبأي عروة يكسبوف؛ أال ىلمّن فاسمعّن 

[، 50[، نبِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَداًلن]الكهف:13تمسكوا؟ نلَِبْئَس اْلَمْوَلى َولَِبْئَس اْلَعِشيُرن]الحج:



نابا بالقوادـ، والعجز بالكاىل فبعداً وسحقاً لقـو يحسبوف أنهم ي -واهلل  -استبدلوا  حسنوف الذ 
 [.12صنعاً نَأالَ ِإنػَُّهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَف َوَلِكْن الَ َيْشُعُروَفن]البقرة:

[ أخبرنا علي بن الحسن بن سليماف البجلي بإسناده عن أبي جعفر محمد عليو السبلـ 128]
 أنو سئل: كم عاشت فاطمة بعد رسوؿ اهلل؟

 قاؿ: أربعة أشهر، وتوفيت ولها سبع وعشروف سنة.
 عن جعفر عليو السبلـ، كاف لها ثمانية عشر سنة وسبعة أشهر. وروينا
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[ أخبرنا إبراىيم بن سليماف بن المرزباف السروي بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: لما 129]
 ماتت فاطمة بنت رسوؿ اهلل دخل علي بن أبي طالب قبرىا وىو يقوؿ:

 ممات قليللكل اجتماع من خليلين فرقة .... وكل الذي دوف ال
 وإف افتقادي فاطماً بعد أحمد .... دليل على أف اليدـو خليل

فلما حملت الجنازة قاـ علي عليو السبلـ في المقبرة فقاؿ: السبلـ عليكم يا أىل الببلء 
أموالكم قد قسمت، ودوركم قد سكنت، ونساؤكم قد نكحت، فهذا خبر ما عندنا، فما خبر 

قاؿ: والذي بعث محمداً بالحق نبياً، واصطفاه بالرسالة نجياً ثم ردَّ على نفسو ف»ما عندكم ؟ 
 لقالوا وجدنا خير الزاد ىو التقوى.« لو أذف لهم في الجواب
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 ]وفاة أبي بكر[
[ أخبرنا علي بن الحسن بن سليماف البجلي بإسناده عن أبي جعفر عليو السبلـ، 130]

ن أف عبد الرحمن بن عوؼ دخل على أبي بكر وبإسناد آخر عن عمرو بن أبي المقداـ، وآخري
 في مرحو الذي توفي فيو، فأصابو مفيقاً، فقاؿ عبد الرحمن: أصبحت والحمد هلل بارئاً.

 قاؿ: أتراه ؟، قاؿ: نعم
قاؿ: أما إني مع ذلك شديد الوجع، مالقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علّي من وجعي، 

 كلكم وـر أنفو من ذلك، يريد أف يكوف األمر لو.إني َولِيُت أمركم خيركم في نفسي، ف
، وكاف خازنو، ثم طلحة بن عبيد اهلل قاؿ:بلغني أنك «بن أبي فاطمة»قاؿ ودخل عليو معيقيب 

تريد أف تستخلف عمر بن الخطاب، واهلل مالو ذلك القدـ في اإلسبلـ، وال البيت في قريش، 



و لفظ غليظ، وأنت حي بين أظهرنا، فلو فارقتنا  في اإلسبلـ والجهاد، وإن« والكفاءة»وال العناء 
 كاف أفظ وأغلظ، واهلل ليسألنك اهلل عن استخبلفك إياه علينا، فما أنت قائل لو؟

فقاؿ لو أبو بكر: تاهلل تهددني! لئن سألني ربي ألقولن استخلفت عليهم خير أىلك، وواهلل ثم 
ينك إلى أرض اليمن، حتى تكوف حراثاً واهلل لئن عصيتو وذكرتو بسوء وأنا حي بين أظهركم ألنف

 يأكل كدَّ يده، ثم قاؿ: يا معيقيب خذ بيده وأْخرِْجو ال أقاـ اهلل رجليو.
فخرج طلحة، ثم أوصى إلى عمر حتى إذا ثقل قاؿ: إنني ال آسى من الدنيا إالّ على ثبلث 

ؿ اهلل وددت أني تركتهن، وثبلث تركتهن وددت أني فعلتهن، وثبلث وددت أني سألت رسو 
 عنها:

فأما اللواتي وددت أني تركتها: فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة بنت رسوؿ اهلل وإف كانوا 
 -وكاف يفعل بو  -أغلقوه على الحرب، ووددت أني لم أكن أحرقت الفجاءة السلمي بالنار، 

ووددت يـو سقيفة بني ساعدة أني قذفت األمر في عنق أحد الرجلين: عمر بن الخطاب وأبي 
 عبيدة بن الجراح، فكاف أحدىما أميرًا وكنت وزيرًا.
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وأما اللواتي وددت أني فعلتهن:فوددت أني يـو أتيت بأشعث بن قيس أسيراً حربت عنقو، 
ووددت أني حيث وجهت خالد بن الوليد إلى أىل الردة أقمت بذي القصة إف ظفر المسلموف 

يث وجهت خالد بن الوليد إلى الشاـ أني سيرت ظفروا، وإف ىربوا كنت مردًا، ووددت أني ح
 عمر إلى العراؽ.

وأما اللواتي وددت أني سألت رسوؿ اهلل عنهن: فوددت أني سألتو عن ىذا األمر فبل ينازعو 
أحد، ووددت أني سألتو ىل لؤلنصار فيو نصيب، ووددت أني سألت عن ميراث بنت األخ 

 والعمة، فإف في نفسي منها شيئاً.
برنا علي بن محمد بن الهيثم السعدي، عن عمرو بن علي بن بحر أف أبا بكر مات [ أخ131]

وىو ابن ثبلث وستين سنة، ليلة األربعاء لثبلث بقين من جمادى األولى سنة ثبلث عشرة، 
 ودفن ليبًل، وصلى عليو عمر، َوِلَي سنتين وثبلثة أشهر وعشرة أياـ.

قيتا منو، وولي في ربيع األوؿ سنة إحدى عشرة من وقيل: إنو توفي في جمادى اآلخرة لليلتين ب
 مهاجرة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم .
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 ( استطراد: عمر بن الخطاب )أبو حفص([3])
 ـ( 644 - 584ىػ /  23 -ؽ ىػ 40)

 قاؿ عمرو بن علي باإلسناد األوؿ: إف عمر ملك عشر سنين وستة أشهر وثماف لياؿ.
ة أشهر، ثم قتل لثبلث لياؿ بقين من ذي الحجة، ومكث مطعوناً ثبلث لياؿ، وغيره يقوؿ: ثماني

 ومات يـو السبت لغرة المحـر سنة أربع وعشرين.
وقاؿ: ابن ستين، وقاؿ ابن أبي حبيبة: سنة ثبلث وعشرين، وىو ابن ثبلث وستين سنة، وقاؿ 

يقوؿ:أنا ابن سبع  غيره: ابن ستين، وقاؿ ابن عمر: سمعت عمر قبل موتو بسنتين أو ثبلث
وخمسين أو ثماف وخمسين، أتاني الشيب من قبل أخوالي، وكاف يخضب بالحناء والكتم 

 وكذلك أبو بكر.
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 ]مقولة عمر بعد طعنو[
[ وأخبرنا ابن الهيثم بإسناده عن ابن عمر أف عمر لما طعن قاؿ: ىل ُأصيب أحد 132]

 غيري؟
 قالوا: نعم.

 نبيذًا، فخرج دـ فقاؿ: ما خرج؟قاؿ: اهلل أكبر اسقوني 
 قالوا: دـ، فأتي بلبن فشرب فخرج اللبن، فقاؿ: ما خرج ؟

 قالوا: لبن.
 قاؿ: إنّا هلل وإنا إليو راجعوف، لو كاف لي ما على األرض الفتديت بو من ىوؿ المطلع.
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 ]قصة الستة أىل الشورى[
ف، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن ثم جعلها عمر شورى بين ستة:علي عليو السبلـ وعثما

 عوؼ، وسعد، ثم قاؿ:ألنا منكم على الناس أْخَوؼ من الناس عليكم.
 وفي حديث آخر عن ابن عمر أنو قيل لو: استخلف.

فقاؿ: ال أتحمل أمركم حياً وميتاً، ليت حظي منكم الكفاؼ، إف أستخلف فقد استخلف من 
 كم من ىوخير مني رسوؿ اهلل.ىو خير مني أبو بكر، وإف أترككم فقد ترك
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 ]حوار ومساءلة بين عمر وابن عباس[
وكاف  -[ أخبرنا ابن الهيثم بإسناده عن ابن عباس قاؿ: دخلت على عمر بن الخطاب 133]

فتنّفس يوماً تنفس الصعداء ظننت أف أعضاءه  -لي مكرماً، وكاف يلحقني بعلية الرجاؿ 
ت لو بأبيات من شعر نابغة، قاؿ قلت: قاتل اهلل نابغة بني ستنقصف، فأردت مساءلتو، فتمثل

 ذبياف حين يقوؿ:
 فإف يرجع النعماف نفرح ونبتهل .... ويأت معداً غيثها وربيعها

 ويرجع إلى غساف ملك وسؤدد .... وتلك المنى لو أننا نستطيعها
 وإف يهلك النعماف بعد مطيو .... ويحيا في خوؼ العناف فطوعها

 آخر الليل بحطة .... تقضب منها أو تكاد حلوعها وتنحط حصاف
 على إثر خير الناس إف كاف ىالكاً .... وإف كاف في جنب الفراش حجيعها

 قاؿ: يا بن عباس، كأنك ترى أف صاحبك لها أىل؟!
 قاؿ: قلت: أوليس لها أىل في قرابتو وصهارتو وسابقتو؟

 قاؿ: بلى، ولكنو امرؤ فيو دعابة.
 بن عوؼ. قاؿ: فعبد الرحمن

 قاؿ: رجل حعيف لوصار األمر إليو جعل خاتمو في يد امرأتو.
 قلت: فالزبير.

 قاؿ: يبلطم في البقيع على ُمٍد من بُر.
 قلت: فطلحة.

 قاؿ: ذوالبأو بإصبعو.
 قاؿ: قلت: سعد.

 قاؿ: صاحب فرس وسبلح.
 وأخرت عثماف، قاؿ: قلت: فعثماف.

يحملن آؿ أبي ُمَعْيط على رقاب الناس، واهلل لئن حمل قاؿ: أوه أوه، واهلل لئن صار األمر إليو ل
آؿ أبي معيط على رقاب الناس لينهضّن الناس إلى عثماف فليقتلّنو، واهلل لئن فعلُت بو لَيفعلّنها، 
واهلل لئن َفعلها لُيفعلّن بو. يابن عباس، لو كاف فيكم مثل أبي عبيدة بن الجراح ما شككت في 

م مولى أبي حذيفة لم أشك في استخبلفو، ولو كاف فيكم مثل معاذ استخبلفو ولوكاف فيكم سال
 بن جبل لم أشك في استخبلفو.



 فقاؿ رجل: أال أدلك عليو؟ عبد اهلل بن عمر.
فقاؿ: قاتلك اهلل، واهلل ما أردت اهلل بهذا، كيف أستخلف رجبلً عجز عن طبلؽ امرأتو! ال إرث 

ن أىلي؛ بحسب آؿ الخطاب أف يحاسب منهم لنا في أموركم، ماحمدتها فأرغب فيها ألحد م
 رجل واحد، فيسأؿ عن أمر أمة محمد، وإف نجوت كفافاً الوزراً وال أجراً إني إذف لسعيد.
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فخرجوا، ثم راحوا فقاؿ:قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أنظر أف أولي رجبًل أمركم ىو 
بلـ ثم ما أريد أف أتحملها حياً وميتاً، أجراكم أف يحملكم على الحق، وأشار إلى علي عليو الس

عليكم بهؤالء الرىط، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، ولست ُمدخلو فيهم ولكن الستة: علي، 
 وعثماف، وعبد الرحمن، وسعد، والزبير بن العواـ، وطلحة بن عبيد اهلل.

ؿ: انهضوا إلى وخرجوا فلما أصبح عمر دعا علياً وعثماف وسعداً وعبد الرحمن والزبير، فقا
حجرة عائشة بإذف منها، فتشاوروا واختاروا رجبًل منكم، ثم قاؿ:التدخلوا حجرة عائشة، ثم 

 وحع رأسو، فتناجوا فارتفعت أصواتهم.
ودخل ابن عمر على أبيو فقاؿ:عمر أعرحوا عن ىذا األمر، فإذا مت فتشاوروا ثبلثة أياـ 

عليكم أمير منكم ويحضر عبد اهلل بن عمر مشيرًا وليصل بالناس صهيب، وال تَبيتّن الرابع إالّ و 
وال شيء لو من األمر، وطلحة شريككم في األمر ومن لي بطلحة، فقاؿ سعد بن أبي وقاص: 

 أنا لك بو.
 وقاؿ للمقداد بن األسود: اجمع ىؤالء الرىط إذا وحعوني في حفرتي حتى يختاروا رجبًل.

عبد اهلل بن عمر وال شيء لو، وقم على رؤوسهم وقاؿ لصهيب: صّل بالناس ثبلثة أياـ، وأحضر 
فإف اجتمع خمسة ورحوا برجل وأبى واحد فاشدخ رأسو، واحربو بالسيف، وإف اتفق أربعة 

ورحوا رجبلً منهم وأبى اثناف فاحرب رأسيهما، فإف رحي ثبلثة رجبًل وثبلثة رجبًل فحكموا عبد 
فإف لم يرحوا بحكم عبد اهلل فكونوا مع  اهلل بن عمر فأي الفريقين حكم لو فليختاورا رجبًل،

 الذين فيهم عبد الرحمن بن عوؼ، واقتل الباقين إف رغبوا عما اجتمع عليو الناس.
وخرجوا وتلقى العباس علياً عليو السبلـ فقاؿ: لم أر حظك في شيء إالّ رجعت إلّي بما أكره، 

حين سماؾ عمر في الشورى  أشرت عليك عند وفاة رسوؿ اهلل أف تعاجل األمر فأبيت، ونهيتك
أف تدخل معهم، فاحفظ عني واحدة: احذر ىؤالء الرىط فإنهم ال يبرحوف يدفعوننا عن ىذا 

 األمر حتى يقـو بو غيرنا، وايم اهلل ال تنالو إالّ بشر.
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ا فقاؿ علي عليو السبلـ: لئن بقي عمر ألذكرنو بما أتى، ولئن مات ليتداولونها بينهم وليجُدّف م
 «:ببيتين من الشعر، فأنشأ يقوؿ»يكرىوف، ثم تمثل 

 حلفت برب الراقصات عشية .... غدواً ورحنا فابتدرنا المحصبا
 ليجتلبن رىط ابن يعمر قانياً .... نجيعاً بنو الشداخ وردًا مصلَّباً 

فلما مات عمر خبل عبد الرحمن بعلي عليو السبلـ وقاؿ: إنك تقوؿ إني أحق من حضر باألمر 
ابقتك ولقرابتك وحسن أثرؾ في الدين ولم تبعد، ولكن أَولِّيك على أف تسير بسيرة أبي بكر لس

 وعمر، قاؿ: بل بسيرة رسوؿ اهلل، فقاؿ: الحاجة لك فيها، ثم خبل بعثماف وبايعو.
[ أخبرنا أحمد بن سعيد بإسناده عن ابن عباس قاؿ: لما كاف آخر حجة حجها عمر، 134]

الرحمن بن عوؼ فقاؿ: لو شهدت أمير المؤمنين، وأتاه رجل فقاؿ:يا ونحن بمنى أتاني عبد 
أمير المؤمنين إني سمعت فبلناً يقوؿ: لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فبلناً، فقاؿ عمر: 

إنني لقائم العشية في الناس فمحذرىم ىؤالء الرىط الذين يريدوف أف يغصبوا المسلمين أمرىم، 
 عاع الناس، ولكن أمهل حتى تقدـ المدينة.قلت: إف الموسم يجمع ر 

فلما قدـ المدينة قاؿ: إنو بلغني أف فبلناً منكم يقوؿ:لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فبلناً، 
َوَقى  -تعالى-فبل يَػُغرّف امرءا أف يقوؿ: بيعة أبي بكر كانت فَػْلَتة، وقد كانت كذلك إالّ أف اهلل 

 شرىا.
من معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة، وتخلفت عنا األنصار بأسرىا ثم قاؿ: إف علياً والزبير و 

في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجروف إلى بيت أبي بكر، فقالوا: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا من األنصار، فانطلقنا نؤمهم فإذا ىم مجتمعوف في سقيفة بني ساعدة بين أظهرىم رجل 

 متزمل، قلت:من ىذا؟
 : سعد بن عبادة.قالوا

 قلت: َما شأنو؟
 قالوا: ىو َوِجع.
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فقاـ خطيب األنصار، ثم قاؿ: نحن األنصار، وكتيبة اإلسبلـ وأنتم يا معشر قريش رىط منا، 
فإذا ىم يريدوف أف يختزلونا من أصلنا، فلما أردت الكبلـ قاؿ أبو بكر: على رسلك، فحمد 

ب ىذا األمرإاّل لهذا الحي من قريش، وإني قد رحيت لكم اهلل أبو بكر ثم قاؿ: لن تعرؼ العر 



 أحد ىذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح.
فلما قضى أبو بكر مقالتو قاـ رجل من األنصار فقاؿ: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، 

 رب فيما بيننا وبينكم جذعة.منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، وإال أحلنا الح
قاؿ معمر عن قتادة: فقاؿ: إنو اليصلح سيفاف في غمد واحد، ولكن منا األمراء ومنكم 

 الوزراء.
قاؿ الزىري في حديثو: فارتفعت األصوات بيننا وكثر اللغط، فقلت: يا أبا بكر ابسط يدؾ 

تلتم سعدًا، قاؿ قلت: قتل أبايعك، فبسط يده فبايعتو، قاؿ: وثرنا على سعد، حتى قاؿ قائل: ق
اهلل سعدًا، ثم قاؿ: فبل يغررف امرءًا أف يقوؿ: إف بيعة أبي بكر كانت فلتة، فقد كانت كذلك 
غير أف اهلل تعالى وقى شّرىا، ثم قاؿ: فمن بايع رجبلً من غير مشورة من المسلمين فإنو ال 

 يبايع لو إالّ ىو وال الذي بايعو يغره أف يقتل.
خبرني عروة بن الزبير أف الذي قاؿ: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب قاؿ الزىري: أ

 حباب بن المنذر.
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 ( استطراد عثماف بن عفاف بن أبي العاص األموي[4])
 ـ( 656 - 577ىػ /  35 -ؽ.ىػ  47)
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 ]بيعة عثماف وبعض أخباره كما نقلت عن اإلماـ النفس الزكية[
د بن إسحاؽ بن إبراىيم العامري بإسناده عن قيس بن الربيع، أف رجبًل من [ أخبرنا محم135]

أىل الموصل كتب إلى محمد بن عبد اهلل بن الحسن )صلوات اهلل عليو( فسألو كيف كانت 
بيعة عثماف وأحداثو إلى أف قتلو المسلموف؟ فقاؿ لو: كاف أوؿ ما عاب عليو المسلموف أنهم  

 عبيد اهلل بن عمر. كلموه في إنفاذ وصية عمر في
قاؿ محمد بن عبد اهلل: وكاف عبيد اهلل بن عمر بلغو أنو رأى أبا لؤلؤة مع جهينة والهرمزاف في 

سوؽ المدينة، ومعو الخنجر الذي طعن بو عمر فقتلهما، فأوصى عمر أيهم َوِلَي أمر المسلمين 
عادلة أنهما ىما اللذاف أمرا أف ينظر عبيد اهلل فإنو قتل رجلين من المسلمين، فإف ىو أقاـ بينة 

 بقتلو خلى سبيلو.



فجعل عثماف يعلل الناس إذا كلموه في أمره، ثم إنو عمد إلى مقاـ رسوؿ اهلل على منبره فجلس 
عليو، فقاؿ سلماف: اليـو ولد الشر، وقد كاف أبو بكر قاـ أسفل منو؛ وعمر أسفل من مقاـ أبي 

اؿ المسلموف: ليس لك العفو عنو، فقاؿ: بلى أنا بكر، ثم إنو زعم أنو عفا عن عبيد اهلل فق
والي المسلمين، فقاؿ علي عليو السبلـ: ليس كما تقوؿ أنت بمنزلة أقصى المسلمين رجبًل، ال 

 يسعك العفو عنو، فإنما قتلهما في والية غيرؾ ولو كاف في وال يتك ما كاف لك.
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أمره فدخل إلى الكوفة، وأقطعو بها دارًا وأرحاً من فلما رأى أف المسلمين َأَبوا عليو إالّ قتلو 
السواد، وجعل لو غلتها، وعمد إلى عماؿ عمر فعزلهم، واستعمل الوليد بن عقبة على الكوفة 

[ 6وىو الذي أنزؿ اهلل فيو: نِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ...ناآلية]الحجرات: -وكاف أخاه ألمو  -
البصرة، وكاف ابن خالو، وكاف صبياً سفيهاً الدين لو، وعبد اهلل  واستعمل عبد اهلل بن عامر على

، ومن أخبث «شركاً وعدواناً »بن أبي سرح على مصر، وكاف أشد الناس على رسوؿ اهلل 
[، 93المنافقين بعد إقراره، وىو الذي قاؿ اهلل فيو: نَوَمْن قَاَؿ َسأُنِزُؿ ِمْثَل َما َأنَزَؿ اهللن]األنعاـ:

ى بن منية التميمي على اليمن في أشباٍه فّساٍؽ وجفاٍة، ثم عمد إلى طريد رسوؿ واستعمل يعل
اهلل الحكم بن أبي العاص، وكاف رسو اهلل قد أخرجو من المدينة فأدخلو وأعطاه ثبلثمائة ألف 

درىم، وأعطى الحارث بن الحكم صدقة البحرين، وأعطى مرواف بن الحكم مائة ألف من 
وكاف يلي الفيء  -تلف من ماؿ اهلل ماالً عظيماً، فأتاه عبد اهلل بن أرقم ُخِمْس إْفريِقية، واس

يتقاحاه، فقاؿ: مالك ولهذا واهلل ال  -والخمس و الماؿ على عهد رسوؿ اهلل وأبي بكر وعمر 
 أقضي منو شيئاً أبدًا، قاؿ: واهلل ال ألي لك شيئاً أبداً ما بقيت.

بناتو وأىلو في الصحاؼ، واشترى األرحين بماؿ  وقدـ عليو ماؿ من العراؽ فطفق يقسمو بين
اهلل، وىو أوؿ من بنى القصور في المدينة، وأفاض الماؿ على ولده، وقد قاؿ اهلل تعالى: نَكْي 

ْغِنَياِء ِمْنُكْمن]الحشر: ََ  [.7الَ َيُكوَف ُدوَلًة بَػْيَن اأَل
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دينار، فأبى أف يقتلو بو، وشرب الخمر  وقتل الوليد بن عقبة رجبلً بالكوفة من الخيار يقاؿ لو:
الوليد بالكوفة، فشهدوا عليو عنده أنو يصلي بالناس سكراف، فلم يعزلو ولم يضربو حتى أخرجو 

أىل الكوفة، وأحيا مواحع القطر في البادية، وأرعى فيها أىلها الماشية؛ وقد قاؿ اهلل تعالى: 



[، ومنع 59ْن ِرْزٍؽ َفَجَعْلُتْم ِمْنُو َحَراًما َوَحبَلاًل...ناآلية]يونس:نُقْل َأرََأيْػُتْم َما َأنْػَزَؿ اهلل َلُكْم مِ 
األعراب الجهاد مخافة أف يشركهم في الَفيء، وقد دعاىم اهلل ورسولو إلى الجهاد، فكلمو 

 المسلموف فيما ركب من المعاصي فشتمهم وآذاىم.
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 ]بين عبد الرحمن بن عوؼ والزبير وعثماف[
وؿ من كلمو علي بن أبي طالب عليو السبلـ، وأغلظ لو في المسجد حتى حصب كل وكاف أ

واحد منهما صاحبو، ثم إنهم اجتمعوا في منزؿ الزبير فقاـ عبد الرحمن بن عوؼ وذكر عثماف 
فشتمو، ثم أخذ نعلو بيده وقاؿ: خلعتو كما خلعت نعلي ىذا، وقاؿ الزبير مثل ذلك؛ فبلغ 

المنبر فشتمهم وذكر عبد الرحمن فقاؿ: إف عدو اهلل قد نافق، ذلك القوؿ عثماف، فصعد 
واتخذ عبيداً من النوبة والسوداف وأبناء فارس، فإذا كلمو أحد حربوه؛ وكلمو عمار بن ياسر 

فضربو حتى غشي عليو وفتقو، فلم يصّل ولم يعقل يوماً وليلة، ولم يقلع عنو حتى ناداه أزواج 
 م : لتخلين سبيلو أو لنخرجن.النبي صلى اهلل عليو وآلو وسل
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 ]بين عثماف وأبي ذر الغفاري[
وكاف أبو ذر )رحمو اهلل( بالشاـ، فجعل يذكر أحداثو، وقاؿ معاوية: ال يعودف لشيء من ىذه 
األحاديث، وكتب إلى عثماف، فكتب إليو أف احملو على ناب صعبة واجعل وطأه قتباً، فلم 

 معاوية: ألم أنهك فأبيت؟ قد خرفت وذىب عقلك.يقلع أبو ذر عن عيبو، فقاؿ 
فقاؿ: قد بقي معي من عقلي ما أشهد على رسوؿ اهلل أنو حدثني أف أحدنا يموت كافرًا، إما أنا 

 وإما أنت يامعاوية.
فارتحل أبو ذر حتى قدـ المدينة، وقد سقط لحم إليتيو وفخذيو، ومرض مرحاً شديدًا، وبلغ 

 لما دخل عليو قاؿ:عثماف فحجبو عشرين ليلة، ف
 ال أنعم اهلل بعمرو عينا .... تحية السخط إذا التقينا

فقاؿ أبو ذر: ما سماني اهلل عمرًا وال أبي وال أمي، وإني لعلى العهد الذي فارقت عليو رسوؿ 
اهلل ما غيرت وال بدلت، فقاؿ عثماف: يا غبلـ ناد لي قريشاً، فلما دخلوا عليو قاؿ:دعوتكم 

ي كذب على نبينا، وفارؽ ديننا وحغن المسلمين علينا، إني رأيت أف أقتلو لهذا الشيخ الذ



وأصلبو وأنفيو، فقاؿ بعضهم: رأينا لرأيك تبع، وقاؿ بعضهم: صاحب رسوؿ اهلل وشيخ من 
 المسلمين العفو عنو أفضل.

َكِذبُُو َوِإْف َيُك وجاء علي عليو السبلـ قاؿ: تنزلونو منزلة مؤمن آؿ فرعوف فإف نَيُك َكاِذبًا فَػَعَلْيِو  
 [.28َصاِدقًا ُيِصْبُكْم بَػْعُض الَِّذي يَِعدُُكْمن]غافر:

قاؿ عثماف: بفيك التراب وسيكوف بو، وقاؿ عثماف: قوموا، وأمر مناديو فنادى في الناس برئت 
الذمة ممن كلم أبا ذر، وأبي أبو ذر أف يكف عنو، وقاؿ: إني بايعت خليلي رسوؿ اهلل على أف 

 ي في اهلل لومة الئم، فسيره إلى أرض الرَّبذة، فلم يزؿ بها حتى مات.ال تأخذن
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 ]بين عبد اهلل بن مسعود وعثماف بن عفاف[
وبلغ أف عبد اهلل بن مسعود قد أظهر البراءة منو بالكوفة، فأمر بو فأخرج إليو، فلما قدـ 

سعود ويشتمو، وابن مسعود في المدينة، وذلك يـو الجمعة، قاـ عثماف على المنبر يذكر ابن م
المسجد، فقاـ إليو وكلمو على رؤوس الناس وذكره اهلل، فأمر عبداً أسود يقاؿ لو: ابن زمعة 

فوطئو حتى كسر أحبلعو، ثم قاؿ ابن مسعود: أمر الكافر عثماف غبلمو ابن زمعة فكسر 
 أحبلعي.

يمرحنو حتى مات، وأوصى  وخرج أزواج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فضربن أبياتهن حولو
أف ال يصلي عليو عثماف، فدفن بغير علمو، فلما علم أراد أف ينبشو، فمنعو أصحاب رسوؿ اهلل 

وحرب عبد الرحمن بن حنبل مائة سوط، وقّيده في الحديد، ثم سيره إلى حنين، وبعث 
يحرمو بها جواسيساً يستمعوف طعن الناس عليو، فإذا سمعوا الكلمة من الرجل رفعوىا إليو ف

حظو من فيء اهلل، وعاقب رجاالً في ذلك بالضرب وانتزع أموالهم، وأمر بقراءة علي وعبد اهلل 
وأبي بن كعب أف ال تقرأ، وأمر بكل مصحف على تلك الحروؼ أف يحرؽ؛ وقد قاؿ رسوؿ 

 اهلل: ))نزؿ القرآف على سبعة أحرؼ كلها شاٍؼ كاٍؼ((.
 فيكوف دمك أوؿ دـ يهراؽ، وقاؿ لو أُبي: يابن الهاوية، فقاؿ أبو ذر: ويلك ال تحرؽ كتاب اهلل

 يابن النار الحامية قد فعلتها.
وجاء رجل إلى أبي في مسجد رسوؿ اهلل فقاؿ: ما تقوؿ في عثماف؟ فسكت وقاؿ: جزاكم اهلل 
يا أصحاب محمد شرًا، أشهدتم الوحي وِغْبنا تكتموننا؟! فقاؿ أبي عند ذلك: ىلك أصحاب 

الكعبة، أما واهلل لئن أبقاني اهلل إلى يـو الجمعة قلُت، قُِتْلت أو استحييت، فمات  الُعقدة ورب
 قبل الجمعة.



وصلى عثماف بمنى أربع ركعات، فقاؿ ابن مسعود: صليت خلف رسوؿ اهلل ركعتين، وخلف أبي 
 بكر وعمر كذلك، ثم تفرقت بكم السبل، صليت حقي من أربعكم ركعتين متقبلتين.

ي وىو بمنى أف يصلي بالناس، فأرسل علي عليو السبلـ إليو إني إف صليت وأرسل إلى عل
 صليت ركعتين، فأعاد عليو أف صل أربع ركعات، فأبى علي عليو السبلـ.
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فلما رأى المسلموف تعطيل الحدود واألحكاـ، وإيثار الدنيا على اآلخرة ساروا إليو من كل أفق 
ن واألنصار: إني أتوب، وأرُد المظالم إلى أىلها، وأقيم الحدود يستتيبونو، فأرسل إلى المهاجري

 واألحكاـ، وأنصف وأعزؿ ُعمَّالي، فلما سمعوا ذلك قبلوا ورحوا، فرجعوا إلى أمصارىم.
فلما انصرؼ الناس طلب أصحاب رسوؿ اهلل الذي أعطاىم من نفسو فأبى، وزعم أنو ال يطيق 

بوه، فضربو علي عليو السبلـ بيده، وسألوه أف يقيد حرب الوليد بن عقبة، وقاؿ: دونكم فاحر 
بدينار، فأبى وزعم أنو أولى بو وأنو عفا عن الوليد، فقاؿ الزبير: واهلل لتقيدف بدينار أو لنقتلن 

دنانيركثيرة. فأبى وكتب إلى معاوية: إف أىل المدينة قد كفروا وخالفوا الطاعة، فأرسل إلى أىل 
تب إلى أىل الشاـ فنفروا إليو مع أسيد بن كرز القسري جد الشاـ على كل صعب وذلوؿ، وك

خالد بن عبد اهلل، حتى إذا كانوا بوادي القرى بلغهم قتلو، وكاف كتب إلى عبد اهلل بن أبي سرح 
لرجاؿ من خيار المسلمين من أصحاب رسوؿ اهلل صّلى -عاملو على ِمْصر: انظر فبلناً وفبلناً 

فإذا قدموا إليك فاقتل فبلناً واصلب فبلناً واقطع يد فبلف،  -ن التابعيناهلل َعَلْيِو وآلو وَسّلم وم
وبعث في ذلك أبا األعور السلمي، فلقوه في بعض الطريق، فأخذوه فسألوه أين تريد؟ قاؿ: 
مصر، قالوا: ىل معك كتاب؟ قاؿ: ال، ففتشوه فإذا معو الكتاب، فرجعوا إلى المدنية ونزلوا 

بذلك بعد أف انصرفوا فنفروا إليو، فلما رأى أنهم نزلوا بو، أرسل بذي خشب وسمع المسلموف 
إلى علي عليو السبلـ يناشده اهلل لما كفهم عنو، فقاؿ عليو السبلـ: ال أرى القـو يقبلوف منك 

 إال ترؾ أمرىم أو يقتلونك.
مو فلم يزؿ يطلب إليو بأنو يتوب في ثبلثة أياـ من كل ذنب، ويقيم كل حد، فإف لم يفعل فد

مباح، فكتب علي عليو السبلـ عليو بذلك كتاباً وأشهد عليو وأجلو القـو ثبلثاً، فلم يصنع 
شيئاً، وسار عمرو بن حـز األنصاري إلى ذي خشب، فأخبر أنو لم يصنع شيئاً، فقدموا وأرسلوا 

 إليو:ألم تزعم أنك تتوب؟
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 قاؿ: بلى.
 قالوا: فما ىذا الكتاب الذي كتبتو فينا.

 اؿ: ال علم لي بو.ق
 قالوا: بريدؾ وجملك وكتاب كاتبك.

 قاؿ: الجمل مسروؽ، والخط قد يشبو الخط، والخاتم قد ينقش عليو.
قالوا: ال نأخذؾ بو إف أقمت الحدود ورددت المظالم، وعزلت المنافقين فأبى، وقاؿ: ما أرى 

 لي أمرًا في شيء ما األمر إاّل لكم.
 يس بميراث ورثتو عن آبائك.قالوا: فاعتزلنا فإف أمرنا ل

 قاؿ: ما أنا بالذي أنزع سرباالً كسانيو اهلل.
قالوا: بلى، ليس للرجل أف يتأمر على المسلمين وىم لو كارىوف، فأبى، فحاصره المسلموف 
أربعين ليلة رجاء توبتو، وطلحة بن عبيد اهلل يصلي بالناس، وقد كاف حضر الموسم، وأرادت 

فأرسل إليها مرواف أنشدؾ اهلل يا أمو لما أقمت لعل اهلل يصلح ىذا عائشة الخروج إلى مكة، 
 األمر على يديك.
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قالت: واهلل لوددت أف صاحبك في بعض غدائره ىذه مشدودة عليو، حتى إذا انتهى إلى اليم 
دفعتو فيو ثم ارتحلت، حتى إذا كانت في بعض الطريق لحقها عبد اهلل بن عباس، وقد بعثو 

موف على الموسم، فلما لقيها قالت: يا بن عباس أذكرؾ اهلل واإلسبلـ، ال تخذؿ الناس المسل
غداً على قتل ىذا الرجل فإنو حكم بغير ما أنزؿ اهلل، وبدؿ سنة رسوؿ اهلل وانطلقت، فلما 

بلغها قتل عثماف قالت: أبعده اهلل بذنبو، الحمد هلل الذي قتلو، واهلل ما بَِلَي قميص رسوؿ اهلل 
تى أبلى عثماف دينو، حتى إذا كاف يـو النحر، صلى بالناس علي عليو السبلـ وعثماف ح

محصور، فلما كاف في اليـو الثالث من آخر أياـ التشريق ناىضو المسلموف، فهم يكلمونو إذ 
رمى كثير بن الصلت الكندي نيار بن عياض األسلمي صاحب رسوؿ اهلل بسهم فقتلو، فأرسلوا 

ير أف ادفعو إلينا لنقتلو، قاؿ: لم أكن ألقتل رجبلً نصرني، فناىضو المسلموف إلى عثماف في كث
عند ذلك وخرجت إليهم الخيوؿ من دار عثماف ومرواف بن الحكم في كتيبة، وعبد اهلل بن 

الزبير، والمغيرة بن األخنس فقاتلهم المسلموف وىزمهم اهلل، وانتهى إلى عثماف عند تفرقهم 
اري وجبلة بن عمرو وعمرو بن حـز و محمد بن أبي بكر و محمد بن أبي رفاعة بن رافع األنص



حذيفة وعبد اهلل و محمد ابنا بديل الخزاعياف، فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه غير تائب وال مقر 
 بحكم وىزمهم اهلل.
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 ]بيعة أمير المؤمنين عليو السبلـ[
علي عليو السبلـ فبايعوه على العمل  ثم جاء المسلموف إلى مسجد رسوؿ اهلل وأخذوا بيد

بكتاب اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، فأمر بكل سبلح كاف في دار عثماف، وكل 
ماؿ تقوى بو على المسلمين فقبضو، وَما كاف سوى ذلك تركو ميراثا على كتاب اهلل وكذلك 

اتخذه من ماؿ اهلل فقبضو، وأمن السنة في أىل القبلة، وأمر بكل ماٍؿ ُعلم أف عثماف اشتراه و 
 الناس كلهم غير سعيد بن العاص، ثم أمنو بعد ذلك.

ونبذت جيفة عثماف ثبلثة أياـ ال يدفن مع المسلمين في مقابرىم، فدفن في حش كوكب في 
حائط كاف لليهود تدفن فيو، فلما ظهر معاوية أمر بالحائط فهدـ حتى أقصى بو إلى العقيق وأمر 

 حوؿ عثماف حتى اتصلت القبور بقبور المسلمين.الناس فدفنوا 
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 ]عماؿ أمير المؤمنين عليو السبلـ[
ثم إف أمير المؤمنين )صلوات اهلل عليو( استعمل على األمصار، فبعث عثماف بن حنيف 

األنصاري على البصرة، وعبيد اهلل بن عباس على اليمن، والنعماف بن عجبلف األنصاري على 
با قتادة على مكة، وكاف أبو موسى األشعري على الكوفة فنهض أىلها إليو فقالوا: البحرين، وأ

أال تبايع ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب فإف المهاجرين واألنصار قد اجتمعوا على بيعتو، 
فقاؿ: أنتظر أف يأتيني كتابو فأنظر ما يصنع الناس، فلما رأوا أنو يتربص بهم، قاـ ىاشم بن عتبة 

بي وقاص فكلمو وقاؿ:ما تنتظر بنا؟ قاؿ: التعجلوا كتابو يأتينا، فقاؿ ىاشم: يا أيها الناس بن أ
ىذه يدي اليمنى لعلي بن أبي طالب وىذه اليسرى لي، وإني أشهدكم أني قد بايعتو على ما 

 بايعو عليو المهاجروف واألنصار، فلما فعلو ابتدره الناس فبايعوه وبايعو أبو موسى.
ة إلى علي أف أىل الشاـ قد أنكروا قتل عثماف، فظنوا بك أنك آخذىم بحبهم إياه وكتب معاوي

وأنك إف استعملتني عليهم بايعوؾ، واطمأنوا إليك، فأبى علي أف يستعملو وأف يدخلو في شيء 
من أمره، فلما رجعت الرسل إلى معاوية طلب النقض عليو، ووقع أمر طلحة والزبير، فأمسك 



 طمع في الذي كاف من ذلك.عن البيعة لعلي، و 
[ أخبرنا علي بن الحسين العباسى بإسناده عن محمد بن حبيب أف الشورى كانت بقية 136]

ذي الحجة سنة ثبلث وعشرين، وولي عثماف سنة أربع وعشرين، فولي اثنتي عشرة سنة، ثم 
ثنتين قتل صبيحة الجمعة لثماف عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثبلثين، وىو ابن ا

 وثمانين سنة، ثم استخلف أمير المؤمنين علي عليو السبلـ خمس سنين إالَّ شهرين.
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 ( أمير المؤمنين اإلماـ علي بن أبي طالب[5])
 ـ ( 661 - 600ىػ / 40 -ؽ ىػ 23)
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 ]ما قبل بيعة أمير المؤمنين علي عليو السبلـ[
زي بإسناده عن جعفر عن أبيو عليهم السبلـ عن [ أخبرنا علي بن جعفر بن خالد الرا137]

عبد اهلل بن جعفر، قاؿ: كنت مع عثماف وىو محصور، فلما عرؼ أنو مقتوؿ بعثني وعبد اهلل 
بن األزىر إلى علي عليو السبلـ وقد استولى طلحة بن عبيد اهلل على األمر فقاؿ: انطلقا إلى 

 فبل يغلبنك على ابن عمك. -يعني طلحة- علي فقوال لو: إنك أولى باألمر من ابن الحضرمية
[ ]أخبرنا عبد اهلل بن الحسن بن مهدي الكوفي العطار بإسناده عن[ إبراىيم بن محمد 138]

الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاؿ: كأني أنظر إلى طلحة بن عبيد اهلل وعليو الدرع وىو 
 يضرب إلى كعبو أو عقبو يرمي بالحجارة في دار عثماف.
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 ]أسس ومنطلقات بيعة أمير المؤمنين علي عليو السبلـ[
[ أخبرنا علي بن الحسين العباسي بإسناده عن زيد بن علي، عن أبيو أف المسلمين 139]

 اجتمعوا في مسجد رسوؿ اهلل فبايعوا علياً عليو السبلـ على كتاب اهلل وسنة نبيو.
قاؿ: لما طاؿ األمر بالناس أتوا علياً عليو  قاؿ عيسى بن زيد: أخبرنا أبو ميمونة بن بشير

السبلـ في آخر ذلك، فقالوا: ال يصلح الناس إالّ بإمرٍة، وقد طاؿ ىذا األمر، فهلم نبايعك 



وفيهم طلحة والزبير، قاؿ: ال حاجة لي في إمرتكم، وأبى عليهم، حتى مضى أربعوف يوماً، 
قائل لكم قوالً إف قبلتموه قبلت إمرتكم، فقالوا: إنا نخاؼ أف يختلف الناس، فقاؿ: لهم إني 

وإالّ فبل حاجة لي فيها، فجاء حتى صعد المنبر فاجتمع الناس، فقاؿ: إني كنت كارىا إلمرتكم 
وإيالتكم أالَ وإف مفاتيح بيت مالكم معي، وإنو ليس لي أف آخذ منو ِدرىماً دونكم رحيتم؟ 

 قالوا: نعم، قاؿ: اللهم اشهد عليهم.
ثقفي بإسناده عن أبي جعفر عليو السبلـ قاؿ: سمعت علي بن الحسين يقوؿ: [ قاؿ ال140]

إف أوؿ رجل بايع علياً عليو السبلـ طلحة، فقاؿ لو رجل من بني أسد يقاؿ لو قبيصة بن ذؤيب: 
 أوؿ يد بايعت يد شبلء إف ىذا األمر لحقيق أف ال يتم.

عليهم السبلـ أف الناس لما بايعوا  [ أخبرنا علي بن جعفر بإسناده عن أبي جعفر عن أبيو141]
عليا عليو السبلـ بالمدينة بلغ عائشة وىي بمكة قتل عثماف، فقالت: أبعده اهلل بما قدمت 

يداه، ثم بلغها أف الناس يبايعوف طلحة، فأقبلت على بغلتها مسرعة وىي تقوؿ: إيو ذا اإلصبع، 
ًة حتى انتهت إلى َسِرؼ، فاستقبلت تقدـ هلل أنت فقد وجدوؾ لها محشاً، وأقبلت مسرورًة جذل

 عبيد اهلل بن أبي سلمة الليثي الذي يدعى ابن أـ كبلب.
 فقالت: ما عندؾ من الخبر ؟

 قاؿ: قتل عثماف.
 قالت: ثم ماذا صنعوا؟

قاؿ: خير جازت بهم األمور إلى خير مجاز، با يعوا ابن عم نبيهم صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 علياً عليو السبلـ.

 واهلل لوددت أف ىذه تطابقت على ىذه إف تمت األمور لصاحبك. قالت:

(1/277) 

 

قاؿ: وِلَم، فو اهلل ما أرى بين ىذه الخضراء وىذه الغبراء نسمة أكـر على اهلل منو، فلم تكرىين 
 سلطانو؟

قالت: إنما عتبنا على عثماف في أمور سميناىا لو ووقفناه عليها، فتاب منها واستغفر، فقبل منو 
لمسلموف، ولم يجدوا من ذلك بدًا، وقتلو من واهلل إلصبع من أصابع عثماف خير منو فقتلوه، ا

وقد ماصوه كما يماص الثوب الرخيص من الذنوب، وصفوه كما يصفى القلب المصفى، ثم 
 رجعت إلى مكة فتسترت في الحجر وجعلت تقوؿ ىذه المقالة للناس.
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 ين علي )ع( الخبلفة[]أحاديث في أحقية أمير المؤمن
[ ]أخبرنا أحمد بن علي بن عافية البجلي، قاؿ: حدثنا الحسن بن علي السماف 142]

الطبري، قاؿ: حدثنا الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي، قاؿ: حدثنا الحسن بن 
الحسين العرني عن يحيى بن مشاور عن محمد بن يحيى عن أبي قتادة عن أبيو عن الحارث 

زرج األنصاري[ صاحب راية األنصار، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ لعلي عليو السبلـ: بن الخ
))ال يتقدمّنك أحد بعدي إالّ كافر وال يتخلف عنك بعدي إالّ كافر، وإف أىل السماوات 

 ليسمونك أمير المؤمنين((.
قاؿ:  [ أخبرنا الحسين بن على بن أبي الربيع القطاف بإسناده عن حذيفة بن اليماف،143]

رأيت رسوؿ اهلل كما تراني، وقد أخذ الحسين بن علي عليو السبلـ ثم قاؿ: ))يا أيها الناس إف 
من استكماؿ حجتي على األشقياء من بعدي والية علي بن أبي طالب، أالَ إف التاركين والية 

 علي بن أبي طالب ىم الخارجوف من ديني، فبل أعرفن خبلفكم على األخيار من بعدي((.
[ أخبرنا أبو أحمد األنماطي بإسناده عن سفينة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل:))الخبلفة من بعدي 144]

 ثبلثوف سنة((، فحسبنا ذلك فوجدنا تماـ والية علي عليو السبلـ
قاؿ: قلنا  -أبو العباس  -[ أخبرنا أبو العباس قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن محمد بن سوار 145]

أبي إسحاؽ عن أبي وائل عن جده قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: لسعيد بن سعيد: أحدثكم شريك عن 
 ))علي خير البشر فمن أبى فقد كفر((.
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[ أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي بإسناده عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل 146]
تزوج زينب بنت جحش، ثم تحوؿ إلى بيت أـ سلمة، فلما تعالى النهار انتهى علي إلى الباب 

فدقو دقاً خفيفاً عرؼ رسوؿ اهلل من دقو، فقاؿ: ))يا أـ سلمة قومي فافتحي الباب، فإف بالباب 
رجبلً ليس بالَخِرؽ وال النَِّزؽ، وال العجل في أمره يحب اهلل ورسولو ويحبو اهلل ورسولو، فقامت 

مي، ففتحت، فدخل علي عليو السبلـ فقاؿ: يا أـ سلمة، ىو علي بن أبي طالب، لحمو من لح
ودمو من دمي، وىو مني بمنزلة ىاروف من موسى إالّ أنو ال نبي بعدي، يا أـ سلمة اسمعي 

واشهدي علي أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، وعيبة علمي، وبابي الذي أوتى منو، والوصي 
على األموات من أىل بيتي، والخليفة على األحياء من أمتي، أخي في الدنيا، وقرتي في اآلخرة، 

 ي في السناـ األعلى، اشهدي يا أـ سلمة أنو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين((.ومع



[ وأخبرنا القاسم بن العباس بإسناده عن المقداد بن األسود قاؿ: ))علي سيد الوصيين 147]
 وقائد الغر المحجلين وخليفة رب العالمين((.
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 يعة أمير المؤمنين[]بعض أخبار صفين والجمل ونكث طلحة والزبير بب
[ أخبرنا عيسى بن محمد بإسناده عن علي بن أبي طالب عليو السبلـ أنو قاؿ: لما 148]

أفضت الخبلفة إليو أمر عمار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيهاف يقسماف ما في بيت ماؿ 
ما المسلمين عليهم بالسوية ففعبل، وأصاب كل رجل واحد منهم ثبلثمائة دينار، فانتهى إليه

طلحة والزبير مع كل واحد منهما ابنة، فأعطوىما مثل ما أعطوا سائر الناس، فانتهيا إلى أمير 
المؤمنين عليو السبلـ وىو ببئر الملك يعمل فيها فقاال:يرحمك اهلل إنا وجدنا عماراً وأبا الهيثم 

 ا أسوتهم.قد فّرقا على الناس مافي بيت مالهم، فأعطوا أوالدنا مثل عامة المسلمين وجعبلن
 قاؿ: بذلك أمرتهم.

 قاال: ليس ىكذا كاف يعطينا عمر.
 قاؿ: أيهما أفضل عمر أـ ر رسوؿ اهلل؟

 قاال: بل رسوؿ اهلل.
قاؿ: فهذا كتاب اهلل وسنة نبيو وتبل عليهما: نَما َأَفاَء اهلل َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى َفِللَِّون إلى 

ْغِنَياِء ِمْنُكْمن]الحشر: قولو تعالى نَكْي الَ َيُكوفَ  ََ  [.7ُدوَلًة بَػْيَن اأَل
 قاال: قرابتنا من رسوؿ اهلل وسابقتنا وببلؤنا.

 قاؿ: أنتما أسبق مني؟
 قاال: ال.

 قاؿ: فأنتما أقرب قرابة بالرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم أـ أنا؟
 قاال: ال بل أنت.

 قاؿ: فأنتما أعظم عناًء في اإلسبلـ أـ أنا ؟
 بل أنت.قاال: 

 إاّلسواء. -وأوَمى إلى أجيرين يعمبلف معو  -قاؿ: فما أنا وأجيريَّ ىذين في ماؿ اهلل 
 قاال: فأذف لنا في العمرة.

قاؿ: انطلقا، فما العمرة تريداف، ولكن الغدرة، ولقد نبئت بأمركما ورأيت مصارعكما، وحذرىما 
 [.10ا يَػْنُكُث َعَلى نَػْفِسِو...ناآلية]الفتح:الفتنة، فخرجا من عنده. فقاؿ: نَفَمْن َنَكَث فَِإنَّمَ 
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 ]كتاب علي عليو السبلـ إلى طلحة والزبير[
وفي غير ىذا الحديث أف علياً عليو السبلـ كتب كتابين أحدىما لطحة واآلخر للزبير، وأرسل 

د عرفنا أنو ابن عباس يأمرىما أف يتجهزا، فقاال: وصلَت رحماً، أفضلنا سابقة وخيرنا قديماً ق
سيصل قرابتنا ويحسن إلينا، فرجع ابن عباس بما قاال: فقاؿ علي عليو السبلـ: يعداف استعمالي 

إياىما صلة مني لهما ومحاباة في ديني ارجع عليهما فمرىما فليقعدا فإني غير مستعملهما، 
ما، ثم فانتهى ابن عباس بما قاؿ علي إليهما، فأحمرا عداوة وعمبل في النكث عليو مكانه

 جاءا بعائشة واستنفرا على علي عليو السبلـ.
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 ]كتاب عائشة إلى ابن صوحاف[
[ أخبرنا علي بن جعفر بن خالد بإسناده عن أبي جعفر عن أبيو عليهما السبلـ أف 149]

 عائشة كتبت إلى زيد بن صوحاف العبدي.
زوجة النبي صلى اهلل عليو وآلو  بسم اهلل الرحمن الرحيم. من عائشة بنت أبي بكر أـ المؤمنين

وسلم إلى ابنها الخالص زيد بن صوحاف، أما بعد: إذا جاءؾ كتابي ىذا فأقم في بيتك واخذؿ 
الناس عن علي حتى يبلغك أمري، وليبلغني منك ما أسر بو، فإنك من أوثق أىلي عندي 

 والسبلـ.
أف تجلس في بيتها وأف تقر فيو، وأمرنا أف فلما قرأ كتابها قاؿ: ُأِمرْت بأمٍر، وُأمرنا بغيره، ُأمرت 

 نقاتل حتى ال تكوف فتنة، فركبت ما ُأمرنا وتأمرنا أف نركب ما أمرت بو.
[ أخبرنا عيسى بن محمد العلوي بإسناده عن ابن عباس في قولو تعالى: نَواَل تَػبَػرَّْجَن 150]

 : تكوف جاىلية أخرى.[ قاؿ: كاف يقاؿ33تَػبَػر َج اْلَجاِىِليَِّة األُوَلىن]األحزاب:
[ ]وأخبرنا أبو زيد العلوي بإسناده عن ابن راشد عن ابن مسعود[ قاؿ: قلت: يا رسوؿ 151]

 اهلل من يغسلك إذا مت؟
 قاؿ: ))يغسل كل نبي وصيو((.

 قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل من وصيك؟
 قاؿ: ))علي بن أبي طالب((.

 قلت: يا رسوؿ هلل كم يعيش بعدؾ؟



، وإف يوشع بن نوف عاش بعد موسى ثبلثين سنة، وخرجت عليو صفراء بنت قاؿ: ))ثبلثين سنة
، وقالت: أنا أحق باألمر منك، فقاتلها وقاتل مقاتلتها، وأسرىا فأحسن «زوجة موسى»شعيب 

أسرىا، وإف بنت أبي بكر ستخرج على علي في كذا وكذا ألفاً، من أمتي فيقاتلها ويقتل 
وفيها وفي صفراء أنزؿ اهلل: نَوقَػْرَف ِفي بُػُيوِتُكنَّ َوالَ تَػبػَرَّْجَن مقاتلتها، ويأسرىا فيحسن أسرىا، 
 [ يعني صفراء في خروجها على يوشع بن نوف.33تَػبَػر َج اْلَجاِىِليَِّة األُوَلىن]األحزاب:

[ وأخبرنا علي بن جعفر بن خالد بإسناده عن الحسن البصري يقوؿ: سمعت بعضهم 152]
بير الناكثين على علي عليو السبلـ من غير حدث، فقتلهما حيعة يقوؿ: واعجبا لطلحة والز 

 وجعل قبورىما مخرأة.
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 وفي حديث: ))واهلل ما نقما عليو جوراً في قسم، وال حيفاً في حكم((.
[ أخبرنا عبد الرحمن بإسناده عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))لكل غادٍر 153]

 يامة، ومن نكث بيعًة لقي اهلل يـو القيامة أجذـ((.لواء يعرؼ بو يـو الق
[ أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم بإسناده عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل لنسائو: ))ليت 154]

شعري، أيتكن صاحبة الجمل األْذَنب تخرج حتى تنبحها كبلب الَحْوَأب، يقتل عن يمينها وعن 
 يسارىا قتلى كثير في النار((.

رنا ابن أبي حاتم بإسناده عن أـ ىانئ وىي تقوؿ: قد علم من جرت عليو المواسي [ أخب155]
 أف أصحاب الجمل ملعونوف على لساف النبي األمي، وقد خاب من افترى.

[ ]أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي قاؿ: حدثنا محمد بن منصور المرادي، قاؿ: 156]
، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي عن أنبأنا الحكم بن سليماف، عن نصر بن مزاحم

أبيو عن جده، عن علي[ قاؿ: ))لقد علمت صاحبة الجمل أف أصحاب النهرواف وأصحاب 
 الجمل ملعونوف على لساف النبي األمي((.
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 ]تاريخ وقعة صفين[
ل كاف وكانت فيما قالوا: في شهر ربيع األوؿ سنة سبع وثبلثين بعد الجمل بسنة، ألف الجم

 سنة ست وثبلثين.
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 ]كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين[
[ أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم بإسناده عن أبي عوف بن عوؼ قاؿ: لما بلغ معاوية مقتل 157]

 أصحاب الجمل كتب إلى علي عليو السبلـ:
يك، فإني بسم اهلل الرحمن الرحيم. لعلي بن أبي طالب من معاوية بن أبي سفياف، سبلـ عل

أحمد اهلل إليك الذي ال إلو إالّ ىو، أما بعد: فواهلل ما بقي أحد أحب إلّي من أف يكوف ىذا 
األمر إليو منك، ولقد عرفت رأي أبي قبل، لقد جاءؾ يـو توفي رسوؿ اهلل يدعوؾ إلى البيعة، 

عملتني فإني إلى ذلك اليـو أسرع إف أعطيتني النصف، أو تحاملت على نفسك بقرابتي إف است
على الشاـ وأعطيتني ما أثلج إليو ال تعزلني عنو بايعت لك، ومن قبلي، وكنا أعوانك، فقد رأيت 
، وإف لم تفعل فواهلل ألجلبن عليك خمسين ألف حصاف قَارِح في  عمر قد والّني فلم يجد عليَّ

 غير ذلك من الخيل.
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 بق[]موقف اإلماـ علي عليو السبلـ من كتاب معاوية السا
الكتاب استشار فيو عبد اهلل بن عباس والحسن بن علي، وعمار « علي عليو السبلـ»فلما قرأ 

بن ياسر رجبلً رجبًل، فقاؿ عمار: واهلل ما أرى أف تستعملو على الزرقاء، وإنما بها خمسة أنفس، 
يك أف ، ثم دعا الحسن وابن عباس فقاال: كنا أشرنا عل«فقاؿ لو علي عليو السبلـ: اطِو ذلك»

 تقره على عملو وال تحركو، حتى إذا بايع الناس أخذت ما أردت وأقررتو إف رأيتو أىبلً لذلك.
أف علياً عليو السبلـ قاؿ:  « أخبرنا عيسى بن محمد العلوي بإسناده عن عبيد اهلل[ »158]

يو، كاف المغيرة بن شعبة قد أشار علّي أف استعمل معاوية على الشاـ وأنا بالمدينة فأبيت عل
 ولم يكن اهلل ليراني أف أتخذ المضلين عضدًا.
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قاؿ الواقدي في حديثو: فلما علم معاوية ذلك من علي قاؿ: واهلل ما كتبت إليو وأنا أريد أف 
أِلَي لو شيئاً وال أبايعو، ولكن أردت أف أخدعو وأقوؿ: يا أىل الشاـ انظروا إلى علي وإلى ما 



ويختلف أىل العراؽ عليو، فاحضر العشية حتى تسمع كبلمي، عرض علّي، فيزيدىم بصيرة 
فقاـ: فحمد اهلل وأثنى عليو، وقاؿ:كاف إمامكم إماـ الرحمة والعفو والبر والصبلة والصِّلة 

عثماف بن عفاف، فبطر علي بن أبي طالب النعمة، وطالت عليو المدة، واستعجل أمر اهلل قبل 
إمامكم وفرؽ جماعتكم وأطمع عدوكم فيكم، ومعو قميص حينو، وأراد أف يكوف األمر لو فقتل 

عثماف وىو يقوؿ: يا أىل الشاـ ذبح على ىذا القميص كما تذبح الشاة، ثم بكى، وبكى أىل 
الشاـ ساعة طويلة، ثم قاؿ: يا أىل الشاـ عمد ابن أبي طالب إلى البصرة، فلقي رجاالً ال 

طاعة للخلفاء، يا أىل الشاـ إف اهلل تعالى  يعرفوف قتالو، وأنتم أىل مناصحة في الدين وأىل
[، وأنتم ُوالة دـ 33يقوؿ في كتابو: نَوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّو ُسْلطَانًان]اإلسراء:

خليفتكم والقائموف بو وأنا معكم، فأجابو أىل الشاـ: سْر بنا حيث أحببت ننصر إمامنا ونطلب 
 ذلك في حديث نصر بن مزاحم عمرو بن العاص.بدمو، والذي أمره ب
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 ]كتاب معاوية البن العاص[
قاؿ نصر: حدثنا محمد بن عبيد اهلل وعمر بن سعد أف معاوية كتب إلى عمرو بن العاص وىو 

 بفلسطين:
أما بعد: فقد كاف من أمر علي وطلحة والزبير ما بلغك، وقد سقط إلينا مرواف بن الحكم في 

ل البصرة، وقدـ إلينا جرير بن عبد اهلل في بيعة علي، وقد حبست نفسي عليك حتى رافضة أى
تأتيني، فلما قدـ الكتاب على عمرو، استشار ابنيو: عبد اهلل ومحمدًا، فقاؿ عبد اهلل: قَػْر في 

 بيتك وال تكن حاشية لمعاوية على دنيا قليلة.
فيو خاِمل تصاغر أمرؾ، فالحق  وقاؿ محمد: إنك شيخ قريش، وإف تَصّرـ ىذا األمر وأنت

 بجماعة أىل الشاـ، واطلب بدـ عثماف.
فسار حتى قِدـ على معاوية. فقاؿ: أبا عبد اهلل، إف علياً نزؿ بالكوفة متهيئاً للمسير إلينا، 

 فقاؿ: واهلل ما تسوِّي العرب بينك وبينو في شيء إالّ أف تظلمو.
د ىذا الرجل الذي عصا ربو وشق عصى وفي حديث عمر بن سعد أنو قاؿ: أدعوؾ إلى جها

المسلمين، وقتل الخليفة، فقاؿ عمرو: واهلل يا معاوية ما أنت وعلي بعكمي بعير، فما تجعل لي 
 إف شايعتك على ما تسمع من الغرر والخطر؟

وفي حديث ]غير[ عمر بن سعد أنو قاؿ: يا أبا عبد اهلل، إني أكره أف تحدث العرب أنك 
 لغرض دنيا.دخلت في ىذا األمر 



 قاؿ عمرو: دعني منك فإف ما مثلي ال ُيخدع، ألنا أكيس من ذلك فما تعطيني ؟
 قاؿ: مصر طُْعَمة.

 قاؿ: فخرج عمرو من عنده، فقاؿ لو ابناه: ما صنعت؟
 قاؿ: أعطاني مصرًا.

 قاال: وَما مصر في ملك العرب.
 قاؿ: ال أشبع اهلل بطونكما إف لم تشبعا بمصر.
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 اإلماـ علي )ع( إلى صفين[]خروج 
أمر مناديو فنادى في الناس أف تخرجوا « علي بن أبي طالب عليو السبلـ»ثم إف أمير المؤمنين 

إلى معسكركم بالنخيلة، فأجابوه ولم يبرح في التحيلة حتى قدـ إليو ابن عباس مع أىل البصرة، 
ة الظهر، ثم سار حتى ثم سار حتى إذا جاوز الجسر نزؿ في مسجد أبي سبرة فقصر فيو صبل

نزؿ دير أبي موسى على فرسخين من الكوفة فصلى العصر، وقدـ زياد بن النضر الحارثي في 
ثبلثة آالؼ، وشريح بن ىانئ في ألفين، فمضيا حتى إذا جازا أرض الجزيرة، فلقيهما أبو األعور 

فراسبل أمير  السلمي في حد الشاـ في خيل عظيمة، فدعواه إلى الطاعة فأبى إالّ القتاؿ،
وقاؿ: إذا قدمت  -رحمو اهلل-المؤمنين، فدعا علي عليو السبلـ مالك بن الحارث األشتر 

عليهم فأنت أمير، وال تبدأ القـو بقتاؿ حتى يبدؤوؾ، واجعل على ميمنتك زيادًا، وعلى 
 ميسرتك شريحاً، وال تحاربهم حتى أقدـ عليك.
ـ في أثره حتى بلغ صفين، وىو من الرقة على فمضى األشتر، وخرج أمير المؤمنين عليو السبل

عشرة أو خمسة فراسخ، فكاف فيو القتاؿ، حتى قُتل في اليـو األوؿ زيادة على ألف رجل سوى 
 الجرحى، وأميرىم يومئٍذ عمار بن ياسر رحمة اهلل عليو في خمسة عشر ألفاً.

ْيلَة لخمس مضين من وفي حديث أبي مخنف أف أمير المؤمنين عليو السبلـ َشَخص من الُنخَ 
شواؿ، ولم يقاتلوا إلى غرة صفر إالّ ما كاف من القتاؿ حين وردوا الماء أواًل، ثم اتصل القتاؿ 

شهر صفر كلو إلى ليلة الهرير من ربيع األوؿ، وقتل عمار بن ياسر )رحمة اهلل عليو( وىاشم بن 
 ين.عتبة ، وعبد اهلل بن بديل بن ورقاء وخزيمة بن ثابت ذو الشهادت
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 ]عدد قتلى يـو الجمل وجنود أمير المؤمنين )ع([
[ حدثنا عيسى بن محمد العلوي بإسناده عن محمد بن أباف قاؿ: سمعت وكيعاً 159]

 يقوؿ:قتل يـو صفين سبعوف ألفاً ويـو الجمل ثبلثوف ألفاً.
بين طلحة  [ وحدثنا عبد اهلل بن محمد التيمي بإسناده عن علي بن مجاىد قاؿ: قتل160]

والزبير ثبلثوف ألفاً، وكاف طلحة يقاتل في الميمنة، فرماه مرواف بن الحكم بسهم فقتلو وىو 
 معو، وقاؿ:ال أطلب بعدىا بدـ عثماف ىذا ثأري.

وذكر عن أبي جعفر عليو السبلـ أف أمير المؤمنين )صلوات اهلل عليو( يـو الجمل كاف في 
ة في ستة وثبلثين ألفاً، فما كاف إال ثبلث ساعات أو خمسة عشر ألفاً، وطلحة والزبير وعائش

أربع حتى قتل من الفريقين زىاء عن نيف وعشرين ألفاً، وقتل الزبيَر عمرُو بن جرموز الخارجي 
بوادي السباع، فلما انهـز أصحاب الجمل بعث علي عليو السبلـ ابن عباس إلى عائشة في 

ؼ إلى بيتها بالمدينة الذي تركها فيو رسوؿ اهلل، خمسين نسوة من أىل البصرة يأمرىا باالنصرا
وقاؿ: قل لها: إف الذي يردىا خير من الذي يخرجها، ثم نادى مناديو: ال ُتْجهزوا على جريح 
والتتبعوا مدبرًا، وال تقتلوا شيخاً فانياً، وال امرأة، ومن دخل داره وألقى سبلحو فهو آمن، وَما 

 إنما فعلو ذلك ألنو لم يكن لهم فَػْيؤه.حوت المنازؿ والدور فهو ميراث؛ و 
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 ]رؤيا ىند بنت عتبة[
[ أخبرنا علي بن داود بن نصر بإسناده عن ابن عباس عن عائشة قالت: جاءت ىند 161]

بنت عتبة إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بعد ما أسلمت فقالت لعائشة: يا بنت أبي بكر 
 أف يعبرىا لي رسوؿ اهلل. إني رأيت رؤيا ىالتني، أحببت

 فقالت عائشة: يأتي رسوؿ اهلل فيفسرىا لك.
قالت لها ىند: فبل تعلمي رسوؿ اهلل أني رأيت الرؤيا فإني أخفي عنو جسمي، فجاء رسوؿ اهلل 
 فقالت عائشة: يا رسوؿ اهلل ىاىنا امرأة من إحدى المسلمات رأت رؤيا أحبت أف تُػَعبرىا لها.

 ن نساء المهاجرين((؟فقاؿ رسوؿ اهلل: ))أم
 قالت: ال.

 قاؿ: ))فمن نساء األنصار((؟
 قالت: ال.

 قاؿ: ))فمن نساء قريش((؟



 قالت: نعم.
 قاؿ: ))قولي لها فلتقصص رؤياىا((.

 فقالت: رأيت كأفَّ الشمس طلعت فوقي.
 قاؿ: ))ىيو((.

 قالت:ورأيت كأف القمر خرج من فرجي.
 قاؿ: ))ىيو((.

رج من القمر أسود، فشد على شمٍس خرجت من الشمس أصغر من قالت: ورأيت كأف كوكباً خ
الشمس فابتلعها فاسود األفق البتبلعها، ثم رأيت كوكباً بدا في السماء وكواكب مسودة في 

األرض، إالّ أف المسودة أحاطت بأفق األرض من كل مكاف، فاكتحلت عين رسوؿ اهلل بدموعو، 
 ثم قاؿ: أىند ىي؟

  صلى اهلل عليك.قالت: نعم يا رسوؿ اهلل
قاؿ: ))اخرجي يا عدوة اهلل من بيتي، فقد جددت علّي أحزاني ونعيت إلّي أحبابي((، فخرجت 

 غضباء تجر ذيلها، فقاؿ رسوؿ اهلل: ))اللهم العنها والعن نسلها((.
  فقلت: يا رسوؿ اهلل أوليس قد أسلمت؟

 فقاؿ: ))واهلل ما أسلموا إالّ رعباً وفرقاً من السيف((.
 ت: يا رسوؿ اهلل فبين لي رؤيا ىا.فقل
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فقاؿ: ))أّما ما زعمت من رؤياىا أف الشمس علتها، فإف تلك الشمس التي علتها علي بن أبي 
طالب، وأما القمر الذي خرج من فرجها فابٌن لها يناوئ علي بن أبي طالب، وىو معاوية مفتوف 

كباً خرج من القمر أسود فشد على شمس فاسق جاحد هلل، فتلك الظلمة التي زعمت، ورأت كو 
خرجت من الشمس أصغر من الشمس فابتلعها فاسود األفق فذلك ابني الحسين عليو السبلـ 
يقتلو ابن معاوية، وأما الكواكب المسودة التي أحاطت باألرض من كل مكاف فتلك ملوؾ بني 

 (.أمية يقتلوف ولدي وينالوف من أىل بيتي حتى يملك منهم أربعة عشر(
[ أخبرنا أحمد بن سعيد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))إذا 162]

 رأيتم معاوية يخطب على منبري ىذا فاحربوا عنقو((.
[ أخبرنا أحمد بن علي بن عافية البجلي بإسناده عن ]قيس[ أبي حاـز ]عن أبيو[ قاؿ: 163]

نفروا إلى بقية األحزاب وأولياء الشيطاف، انفروا سمعت علياً عليو السبلـ يقوؿ: يا أيها الناس ا



إلى من يقوؿ كذب اهلل ورسولو، وتقولوف صدؽ اهلل ورسولو، انفروا إلى من يقاتل على دـ حماؿ 
 إلى يـو القيامة.« وأوزاراً مع أوزارىم»الخطايا، إنو ليحمل أوزارىم 

ر المرادي قاؿ: حدثنا [ ]أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قاؿ: حدثنا محمد بن منصو 164]
إسماعيل بن موسى، عن عمرو بن القاسم، عن مسلم المبلئي، عن حبة العرني[ قاؿ: أبصر 

يقوؿ ىذا: أنا قتلتو،  -رحمو اهلل-عبد اهلل بن عمرو رجلين يختصماف في رأس عمار بن ياسر 
أواًل؟! سمعت ويقوؿ اآلخر: أنا قتلتو، فقاؿ عبد اهلل بن عمرو: ويختصماف أيهما يدخل النار 

رسوؿ اهلل يقوؿ: ))قاتلو وسالبو في النار((، فبلغ ذلك معاوية فقاؿ: واهلل ما نحن قتلناه إنما 
 قتلو الذي جاء بو.

وفي حديث آخر: فبلغ ذلك عليا عليو السبلـ فقاؿ: أبعده اهلل فحمزة قتلو النبي صلى اهلل 
 عليو وآلو وسلم ألنو الذي جاء بو إلى أحد.
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 ذكر الحكمين[]
[ أخبرنا عيسى بن محمد العلوي بإسناده عن نصر بن مزاحم أف الناس بصفين زحف 165]

بعضهم إلى بعض بالصفوؼ، وارتموا بالنبل حتى فنيت، ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت، ثم 
مشى بعضهم إلى بعض بالسيوؼ وُعُمد الحديد، فلم يسمع السامعوف إالّ وقع الحديد بعضو 

ض لهو أشد ىوالً في صدور الرجاؿ من الصواعق، وأخذ األشتر رحمو اهلل بين الميمنة على بع
والميسرة، فاجتلدوا بالسيوؼ وعمد الحديد من صبلة الغداة إلى نصف الليل لم يصلوا هلل 

صبلة، فلم يزؿ يفعل ذلك األشتر بالناس حتى أصبح من المجالدة، فافترقوا عن سبعين ألف 
 رير.قتيل وىي ليلة اله

األشتر فأقبلت معو  -واهلل  -قاؿ نصر: عن عمر بن سعد، عن عمارة بن ربيعة قاؿ: مرَّ بي 
، حتى  فقاؿ:شدوا فداكم عمي وخالي شدة ترحوف بها اهلل وتعزوف الدين، ثم شد على القـو

انتهى بهم إلى عسكرىم، ثم قاتلوا عند العسكر قتاالً شديدًا، وأخذ علي عليو السبلـ لما رأى 
لظفر قد جاء من قبلو يمده بالرجاؿ، وجعل علي عليو السبلـ يقوؿ:لم يبق منهم إالّ آخر ا

 نفس.
فدعا معاوية عمرو بن العاص، فقاؿ: ما ترى؟ قاؿ: إف الرجاؿ ال يقوموف برجالو، ولست مثلو 

نك يقاتلك على أمر وتقاتلو على غيره، أنت تريد البقاء وىو يريد الفناء، وأىل العراؽ يخافوف م
إف ظفرت بهم، وأىل الشاـ ال يخافوف من علي إف ظفر بهم، ولكن لي إليهم أمرًا إف قبلوه 



اختلفوا وإف ردوه اختلفوا، ادعهم إلى كتاب اهلل حكماً فيما بينك وبينهم فإنك بالٌغ بو 
 حاجتك.

قاؿ نصر: حدثنا عمرو بن شمر عن جابر قاؿ: سمعت تميم بن خزيم يقوؿ:لما أصبحنا من 
 الهرير نظرنا فإذا المصاحف ربطت على رؤوس الرماح. ليلة
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، «وفي القلب مائة مصحف»قاؿ أبو جعفر وأبو الطفيل: وحعوا في كل مجنبة مائتي مصحف 
فكاف جميعها خمسمائة مصحف، ثم نادى: ىذا كتاب اهلل بيننا وبينكم، فأقبل األشتر على 

يقوؿ: اصبروا يا معشر المؤمنين قد حمي فرس كميت، قد وحع مغفره على قربوس السرج 
الوطيس واشتد القتاؿ، قاؿ نصر في حديث عمر بن سعد: فلما رفع أىل الشاـ المصاحف 

قاؿ علي عليو السبلـ: أنا أحق من أجاب إلى كتاب اهلل، ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن 
هم صغاراً ورجااًل، أبي معيط ليسوا بأصحاب دين وال قرآف، إني أعرؼ بهم منكم، صحبت

 فكانوا أشر صغار وشر كبار، ورجاؿ، وَما رفعوىا إالّ خديعة.
فجاءه من أصحابو قدر عشرين ألفاً مقنعين بالحديد، ساّلي سيوفهم على عواتقهم، قد اسوّدت 

جباىهم من أثر السجود، فقالوا: يا علي أجب القـو إلى كتاب اهلل أو نقتلك كما قتلنا ابن 
إلى األشتر فيأتيك، فقاؿ األشتر: أمهلوني فواؽ ناقة فقد أحسست بالظفر، عفاف، وابعث 

فقالوا لو: تحب أنك ظفرت ويقتل أمير المؤمنين أو يسلم إلى عدوه، فأقبل حتى انتهى إليهم 
فصاح يا أىل الذؿ والوىن أحين علوتم فظنوا أنكم قاىروف رفعوا المصاحف؟! حدثوني عنكم، 

كنتم محقين أحين قتل خياركم فأنتم اآلف حين أمسكتم عن القتاؿ   فقد قُِتل أماثلكم، متى
 مبطلوف، أـ أنتم محقوف فقتبلكم الذين كانوا خيرًا منكم في النار؟

 قالوا: دعنا منك يا أشتر.
قاؿ: ُخِدعتم فاْنَخدعتم، فسبوه وسبهم، وحربوا بسياطهم وجو دابتو، وحرب دوابهم، وصاح 

فبعث علي عليو السبلـ قراء من أىل العراؽ وبعث معاوية  بهم علي عليو السبلـ فكفوا،
من أىل الشاـ، فاجتمعوا بين الصفين ومعهم المصحف واجتمعوا على أف يحيوا ما « قراء»

أحيا القرآف ويميتوا ما أماتو، وعلى أف يحكموا رجلين، أحدىما من أصحاب علي عليو السبلـ 
 واآلخر من أصحاب معاوية.
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ىل الشاـ: اخترنا عمرو بن العاص، قاؿ األشعث والخوارج: رحينا بأبي موسى، فقاؿ فقاؿ أ
علي عليو السبلـ: إني ال أرحى بو وليس برحي، وقد فارقني وخذؿ المسلمين عني، ثم ىرب 

 مني ولكن ىذا ابن عباس.
 قالوا: واهلل ما نبالي أنت كنت أو ابن عباس؟.

 : وىل حيق علينا سعة االرض االَّ األشتر.قاؿ: فإني أجعل األشتر، فقاؿ األشعث
فإف عمراً ليس من  -يعني أبا موسى  -فقاؿ علي عليو السبلـ:إني أخاؼ أف يخدع يمنيكم 

 اهلل في شيء.
 قاؿ األشعث: ىو أحب إلينا.

 فقاؿ: علي قد أبيتم إالّ أبا موسى؟
السبلـ فقاؿ: يا أمير  قالوا: نعم. فبعثوا إلى أبي موسى فجاء األحنف بن قيس إلى علي عليو

المؤمنين إف شئت أف تجلعلني حكما أو ثانياً أو ثالثاً فإنو ال يعقد عقدة إالّ حللتها، ولن يحل 
إالّ عقدت فأبى الناس ذلك، ثم إف أبا موسى وعمرو بن العاص أخذا على علي عليو السبلـ 

اهلل عليو وآلو وسلم على  ومعاوية عهد اهلل بالرحى بما حكما بو من كتاب اهلل وسنة نبيو صلى
أف على الحكمين أف يحكما بكتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو فإف لم يفعبل برئت 

األمة من حكمهما، وللحكمين أف ينزال منزاًل عدالً بين أىل العراؽ والشاـ ال يحضرىما فيو إاّل 
يهم وأموالهم إلى انقضاء مدة من أحبا عن مؤل منهما وتراٍض. والناس آمنوف على أنفسهم وأىال

األجل والسبلح موحوع، والسبيل مخبلة، وكاف الكتاب في صفٍر واألجل الذي يلتقي فيو إليو 
 الحكماف شهر رمضاف.

ثم إف األشعث خرج بالكتاب يقرؤه على الناس فرحي بو أىل الشاـ، ثم مرَّ برايات عنزة، وكاف 
: -أخواف-فلما قرأه عليهم قاؿ معداف وجوٌر  منهم مع علي عليو السبلـ أربعة آالؼ مجفف،

الحكم إالّ هلل فهما أوؿ من َحكَّم، ثم حمبل على أىل الشاـ، ثم مرَّ بو على مراد فقاؿ صالح 
 بن شقيق:

 ماِلعليٍّ في الدماء قد حكم .... لو قاتل األحزاب يوماً ما ظلم
 ال حكم إالّ هلل ورسولو.
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ذلك رجل من تميم، وآخر يقاؿ لو: عروة بن أذيَّة حتى قالوا: وقاؿ بنو راسب كذلك، وك
يحكموف الرجاؿ؟! وقالوا لعلي: ارجع وتب كما رجعنا وتبنا وإالّ برئنا منك فإنا لسنا نرحى بما 



 في الصحيفة، وال نرى إاّل قتالهم.
إاّل أف فقاؿ علي عليو السبلـ: وال أنا رحيت، ولكن ال رأي لمن ال يطاع، وال يصلح الرجوع 

 نعصي اهلل ونتعدى ما في كتابو فنقاتل من ترؾ أمره، ثم إف الناس أقبلوا على قتبلىم يدفنونهم.
وكاف عمر بن الخطاب دعا حابس بن سعد الطائي يولِّيو قضاء حمص، فانطلق يسيرًا، ثم رجع 

 فقاؿ: إني رأيت رؤيا.
 فقاؿ: ىاتها.

مع عظيم، وكأف القمر أقبل من المغرب قاؿ: رأيت كأف الشمس أقبلت من المشرؽ ومعها ج
 معو جمع عظيم.

 فقاؿ لو عمر: مع أيهما كنت؟
 قاؿ: كنت مع القمر.

قاؿ: كنت مع اآلية الممحوة تقاتل إماـ العدؿ مع إماـ الجور، فتكوف مع الجاني، ال واهلل ال 
 تلي لي عمبًل، فشهد مع معاوية بصفين، فقتل يومئذ )لعنو اهلل(.
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 ماع الحكمين[]اجت
ثم إف علياً عليو السبلـ بعث شريح بن ىانئ في أربعمائة، وعبد اهلل بن عباس يصلي بهم ومعهم 

أبو موسى، وجاء عمرو بن العاص في أربعمائة إلى دومة الجندؿ، فنزؿ عمرو بأصحابو وابن 
تغترف  عباس وشريح وأبو موسى مقابلهم، وابن عباس يعظ أبا موسى ويقوؿ:إنما ىو عمرو فبل

بقولو، فتدافعا قريباً من شهرين بجتمعوف بين يومين وثبلثة، وكاف رأي أبي موسى في ابن عمر، 
فقاؿ عمرو: يا أبا موسى كنا مع رسو ؿ اهلل وأبي بكر وعمر نجاىد ونقاتل المشركين واليـو  

وأنا   كما ترى، وبكى، ثم ناؿ من معاوية، وذكر أنو ال يرحى بشيء من فعلو، فقاؿ أبو موسى:
كذلك ال أرحى بعلي وذمو، وجعل ابن عباس يستقرئو ما يجري بينهما، ويكتمو أبو موسى، ثم 

 إف أبا موسى أتى عمراً يستخبره ما يريد، فقاؿ: إف شئت أحيينا سنة عمر.
 قاؿ: إف كنت تريد أف تبايع ابنو فما يمنعك من ابني؟

 قاؿ: إنو رجل صدؽ، ولكنك غمستو في الفتنة.
، ثم أقببل إلى الناس وىم مجتمعوف، فقاؿ لو: اصعد وتكلم، وقد كاف ابن عباس قاؿ: صدقت

قاؿ لو: قدـ عمرًا قبلك ثم تكلم بعده، فإنو رجل غدار، فصعد أبو موسى المنبر بين 
العكسرين، فقاؿ: اشهدوا أني قد خلعت علياً، ونزع خاتمو من يده وقاؿ: كما تروف خلعت 



مرو فحمد اهلل وأثنى عليو، وقاؿ: قد سمعتم خلعو صاحبو وقد ىذا الخاتم ثم نزؿ، ثم صعد ع
وقاؿ: وأثبت صاحبي كما أثبت ىذا الخاتم في إصبعي ىذه،  -وبيده خاتم  -خلعتو أنا 

 وأدخلو إصبعو.
فقاؿ أبو موسى: ال وفقك اهلل غدرت وخنت، مثلك كمثل الكلب إف تحمل عليو يلهث أو 

 الحمار يحمل أسفارًا.تتركو يلهث، فقاؿ عمرو: ومثلك مثل 
والتمس أصحاب علي عليو السبلـ أبا موسى فركب ناقتو ولحق بمكة، فكاف ابن عباس يقوؿ: 
 قبح اهلل أبا موسى قد حذرتو فما عقل، وكاف أبو موسى يقوؿ: حذرني ابن عباس غدرة الفاسق.
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 ]حديث الخوارج وقتالهم[
ناده عن أبي مخنف أف الخوارج قالوا: ال حكم [ أخبرنا محمد بن جعفر القرداني بإس166]

إالّ هلل، وقد كفرنا بترؾ الجهاد، وكفر علي ومعاوية، فقاؿ علي عليو السبلـ: توبوا فلم تكفروا، 
 وارجعوا إلى حرب عدوكم.

 قالوا: ال حتى تقر بالكفر على نفسك.
شر ألفاً من العراقين، قاؿ: ويحكم أنتم فعلتم بأنفسكم وتركتم أمري وخالفتموني، فخرج اثنا ع

رئيسهم شبث بن ربعي وعبد اهلل بن الكواء، وعبد اهلل بن أوفى ووىب الراسبي أصحاب 
الصوؼ والبرانيس، فأرسل أمير المؤمنين عليو السبلـ إليهم أبا أيوب األنصاري وصعصة بن 

رفوا إلى صوحاف، ثم صار إليهم بنفسو في اليـو الثالث، واحتج عليهم وندموا على ذلك، فانص
الكوفة، وأجمع أمير المؤمنين عليو السبلـ علي المسير إلى الشاـ ووافقوه في ذلك، فجمع من 

الحجاز والبصرةومن نواحيها أربعين ألفاً، ثم خرج وقدـ عليو ابن عباس من البصرة، وسهل بن 
د حنيف األنصاري من المدينة في أىل الحجاز، وعدي بن حاتم الطائي في جبل طيء، ومسعو 
بن سعد في أىل المدائن وواسط، وأنفذ في مقدمتو قيس بن سعد بن عبادة في ستة آالؼ، 

فمضى إلى أرض الجزيرة، وسار أمير المؤمنين عليو السبلـ حتى نزؿ أرض مسكن، فلما كاف 
في بعض الطريق من الليل خرج من أىل البصرة والكوفة سبعة آالؼ، ويقاؿ: ثمانية آالؼ 

السواد، وقتلوا عبد اهلل بن خباب بن األرت والي المدائن وأـ ولده وولداً لو رجل، فأغاروا على 
صغيرًا، ورجبًل من بني أسد كاف يحمل الميرة إلى عسكر علي عليو السبلـ، فقيل لعلي: كيف 

تخرج وعدونا في مكاننا يُغير علينا، فانصرفوا وانصرؼ أمير المؤمنين إلى الكوفة، ومضى 



ونواحيها، يغيروف ويقتلوف ويْسبوف، ورئيسهم من أىل الكوفة عبد اهلل بن  الخوارج إلى شهرزور
 وىب وزيد بن حصن، ومن أىل البصرة مسعر بن فدكي والمستورد بن علقمة.
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فسار إليهم علي مع قيس بن سعد، وسهل بن حنيف، ومعقل بن قيس، وشريح بن ىانئ، 
ما صار إلى النهرواف خاطبهم واحتج إليهم حتى ومالك األشتر، في زىاء عشرة آالؼ رجل، فل

انصرؼ منهم ألفا رجل، فلما يئس من رجوع من بقي حاربهم على شط النهرواف عند الوادي 
غدوة حتى ىزمهم وقت الظهر وقتلهم، فما نجا منهم إالّ أقل من عشرة، وقتل فيهم ذا الثدية، 

 وانصرؼ علي عليو السبلـ إلى الكوفة.
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 ل محمد بن أبي بكر ومالك األشتر رحمهما اهلل تعالى[]مقت
[ ]أخبرنا محمد بن جعفر القرداني بإسناده عن أبي مخنف عن رجالو[ قاؿ: كاف أمير 167]

المؤمنين عليو السبلـ وّلى مصر حين منصرفو من الجمل قيس بن سعد بن عبادة األنصاري، 
ي أنزؿ اهلل فيو: نَوَمْن قَاَؿ َسأُنِزُؿ ِمْثَل َما وكاف عليها عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح، وىو الذ

[، من قبل عثماف، وكاف منافقاً، أمر رسوؿ اهلل بقتلو يـو فتح مكة ألنو 91َأنَزَؿ اهللن]األنعاـ:
ارتد عن اإلسبلـ، فلما سمع بقدـو قيس ىرب إلى الشاـ، وخرج قيس في عشرين من بني 

وأحسنهم مداراًة للولي والعدو، فلما قدـ مصر أرحى عمو ومواليو، وكاف من دىاة أىل زمانو 
الجميع وألف بينهم، وكاتبو معاوية يستميلو، فأجابو: لست ممن أبيع الدين بالدنيا وأتبعك، ولو 

جعلت لي سلطانك كلو فإنك منافق جلف جاٍؼ، وكاف محمد بن أبي بكر )رحمة اهلل عليو( 
اء بنت عميس، وكاف لعبد اهلل في تولية محمد أخا عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب ألمو أسم

رأي، فسأؿ أمير المؤمنين توليتو مصر فواّله، وصرؼ قيس بن سعد، فخرج إليها وكاف بها حتى 
خرج عليو معاوية بن حديخ، وذلك لقدـو عمرو بن العاص من الشاـ في خيل، فقاتلو محمد 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليو  فجرح وأسر، وجعلو معاوية بن حديج في جلد حمار وأحرقو،
السبلـ فاشتد حزنو ومصيبتو بو، ثم دعا مالك بن الحارث األشتر وأمره بالتجهيز إلى مصر 

وواّله إيَّاىا، فبلغ أوائل مصر ونزؿ، وقد كاف معاوية دسَّ إليو من بني أمية من يسقيو سماً في 



ت منو منيتو، فقاؿ معاوية: إف هلل عسل، وكاف مالك )رحمو اهلل( مولعاً بالعسل، فتناولو فكان
 جنوداً من عسل.
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[ أخبرنا أبو زيد عن رجالة عن عوانة بن الحكم قاؿ: لما جاء ىبلؾ مالك األشتر علياً 168]
عليو السبلـ قاؿ: إف مالك بن الحارث قد قضى نحبو ووفى عهده، ولقي ربو، رحم اهلل مالكاً، 

ولو كاف حجراً لكاف صلدًا، رحم اهلل  -أي صليباً شديداً  -فنداً وَما مالك لو كاف حديداً لكاف 
مالكاً، وىل مثل مالك؟، وىل قامت النساء عن مثل مالك، وىل موجود كمالك، ثم قاؿ: أما 

 واهلل إف ىبلكو قد أعز أىل المغرب وأذؿ أىل المشرؽ.
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 ]صفة أمير المؤمنين علي عليو السبلـ وحليتو[
نا محمد بن جعفر القرداني بإسناده عن زيد بن علي عليو السبلـ قاؿ: قلنا لو: [ أخبر 169]

صف لنا أمير المؤمنين عليو السبلـ فقاؿ: سمعت أبي عليو السبلـ يقوؿ: كاف أمير المؤمنين 
عليو السبلـ رجبًل دحداح البطن، أْدَعج العينين، كأف وجهو الحساف القمر ليلة البدر، حخم 

سربة، َشْثن الكفين، حخم الكسور، كأف عنقو إبريق فضة، أصلع ليس في رأسو البطن عظيم الم
شعر إالّ خفاؼ من خلفو، لمنكبيو مشاشتاف، مرتفع العظاـ كمشاشتي السبع، إذا مشى تكفأ 

وَمار جسده، لو سناـ كسناـ الثور، ال يستبين عضده من ذراعو قد أدمج إدماجاً، لم يغمز ذراع 
سو، لونو إلى السمرة، أدلف األنف، إذا مشى إلى الحرب ىروؿ في رجل قط إال أمسك بنف

 مشيتو، مؤيد بالعز صلوات اهلل عليو.
[ أخبرنا محمد بن ببلؿ عن رجالة عن أبي إسحاؽ قاؿ: رفعني أبي فرأيت علياً عليو 170]

 .السبلـ أبيض الرأس واللحية ما بين المنكبين، وفي آخر: وقد مؤلت لحيتو ما بين المنكبين

(1/303) 

 

 ]وصف حرار ألمير المؤمنين عليو السبلـ[
عن ابن عمر واألسدي عن محمد بن »[ أخبرنا أحمد بن محمد بن نجيح البجلي 171]



 عن أبي صالح قاؿ: قاؿ معاوية لضرار يوماً: صف لي عليًا.« السائب
 فقاؿ: أو تعفيني.

 قاؿ: بل صف لي.
 قاؿ: بل تعفني.

 قاؿ: ال.
فإنو كاف بعيد المدى، شديد القوى، يقوؿ فصبًل، ويحكم عداًل، يتفجر العلم قاؿ: إذا ال بد، 

من جوانبو، وينطق الحكم من نواجذه، يستوحش من الدنيا وزىرتها، ويستأنس بالليل ووحدتو، 
وكاف واهلل غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلب كفو، ويخاطب نفسو، يعجبو من اللباس ما قصر، 

كاف فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبدؤنا إذا أتيناه، ونحن واهلل مع ومن الطعاـ ما جشب،  
، يعظم  تقربنا وقربو منا ال نكلمو لهيبتو، وال نبدؤه لعظمتو، فإف تبسم فَعن مثل اللؤلؤ المنظـو

أىل الدين، ويحب المساكين، ال يطمع القوي في باطلو، وال ييأس الضعيف من عدلو، فأشهد 
و في بعض مواقفو وقد أرخى الليل سدولو، وغارت نجومو، وقد مثل في محرابو باهلل لقد رأيت

قابضاً على لحيتو يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، فكأني ألسمعو وىو يقوؿ: يا 
دنيا إلّي تعرحت أـ إلّي تشوقت، ىيهات ىيهات غّري غيري، ال حاف حينك، قد أتتك ثبلثاً ال 

مرؾ قصير، وغشك كثير، وخطرؾ كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر رجعة لي فيك...!، فع
 ووحشة الطريق.

فوكفت دموع معاوية ما يملكها على لحيتو، وىو ينشفها بكمو، وقد اختنق القـو بالبكاء، ثم 
 قاؿ: رحم اهلل أبا حسن، كاف واهلل كذلك، فكيف حزنك عليو يا حرار؟

ي ِحجرىا، فلم ترؽ عبرتها، ولم تسكن حرارتها ثم قاؿ: حزني واهلل حزف من ذبح واحدىا ف
 خرج.
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 ]أوالد علي عليو السبلـ[
الحسن، والحسين، وزينب، وأـ كلثـو الكبرى أمهم فاطمة بنت رسوؿ اهلل ومحمد بن علي 

األكبر ابن الحنفية أمو خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبد اهلل بن ثعلبة بن يربوع بن 
ن حنيفة، وأخت محمد ألمو عوانة بنت مكمل من بني غفار، وعمر ورقية ابنا علي، الدوؿ ب

وىما توأـ، وأمهما أـ حبيب الصهباء بنت ربيعة من بني تغلب، والعباس األصغر، والعباس 
األكبر، وإخوتو ألبيو وأمو عثماف و جعفر وعبد اهلل، وأمهم أـ البنين بنت حزاـ بن خالد بن 



بن كبلب بن ربيعة، وعبيد اهلل وأبو بكر، وقيل: إف أبا بكر ىذا ىو عبد اهلل ربيعة بن الوحيد 
الذي قدمنا ذكره، وأمهما ليلى بنت مسعود بن خالد بن نهشل بن مالك بن ربعي بن سلمى بن 

، وسلمى الذي قيل فيو:  جندؿ بن داـر
 يسود أقواـ وليسوا بسادة .... بل السيد الميموف سلمى بن جندؿ

د اهلل وأبي بكر ألمهما أـ صالح وأـ أبيها، وأـ محمد بنو عبد اهلل بن جعفر بن أبي وإخوة عبي
طالب، جمع عبد اهلل بن جعفر بين بنت علي وزوجتو، ويحيى مات صغيراً قبل علي عليو 

السبلـ وأمو أسماء بنت عميس الخثعمية، وإخوتو ألمو: عبد اهلل و محمد وعوف بنو جعفر بن 
ن أبي بكر ومحمد بن علي األصغر ألـ ولٍد درج، وجعفر األصغر، وقيل: أبي طالب، ومحمد ب

وعمر األكبر، وفي المشجر بالخمرة وعوف بن علي وىو أخو يحيى ألمو، و محمد بن علي 
 األوسط.

ومن بناتو عليو السبلـ: أـ الحسين ورملة، وأمهما أـ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، 
ن عتبة بن أبي سفياف بن حرب، وقيل: أختهما ألمهما بنت لعنبسة وإخوتهما ألمهما بنو يزيد ب

بن أبي سفياف بن حرب، وزينب الصغرى، وأـ ىانئ، وأـ الكراـ، وأـ جعفر واسمها جمانة، وأـ 
سلمة، وأـ عقيل ميمونة، وخديجة، وفاطمة وأمامة، بنات ألمهات شتى، وأـ حسن بنت علي، 

 ينب بنت امرئ القيس.وابنة لو عليو السبلـ ماتت وأمها ز 
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وفي رواية وفاطمة وزينب وكلثم وأـ الحسن بنات علي بن أبي طالب أمهم تريكة بنت بشر بن 
 زكريا بن عبد الرحمن بن تميم بن الخزرج من األنصار.

وقتل أمير المؤمنين عليو السبلـ ولو أحد عشر ابناً، وستة عشر ابنة، وأربع نسوة: أسماء بنت 
أـ البنين بنت حراـ، وليلى بنت مسعود النهشلية، وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع عميس، و 

 من زينب بنت رسوؿ اهلل كانت فاطمة بنت رسوؿ اهلل أوصتو عند وفاتها أف يتزوج بأمامة بعدىا.
 فأما ىؤالء البنوف فإنهم على ما

يحيى بن الحسين  [ أخبرنا بو أحمد بن محمد بن علي القاحي بإسناده عن محمد بن172]
عن أبيو عليهم السبلـ : الحسن والحسين و محمد األكبر وعمر ومحمد األصغر وعباس وعبد 
 اهلل وجعفر وعثماف وعبيد اهلل وأبو بكر، وكاف الحسن صلوات اهلل عليو أشبههم برسوؿ اهلل كما

أحد  [ أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: لم يكن منهم173]
 أشبو برسوؿ اهلل من الحسن بن علي عليو السبلـ.



[ أخبرنا أحمد بن علي بن عافية عن رجالة عن ]أبي[ إسحاؽ، عن أـ ىانئ عن علي 174]
عليو السبلـ أنو قاؿ: الحسن أشبو الناس برسوؿ اهلل ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبو 

 برسوؿ اهلل فيما كاف إلى أسفل من ذلك.
أخبرنا ابن عافية بإسناده عن ابن عمير قاؿ: لقد حج الحسن بن علي خمسا وعشرين [ 175]

 بنفسو ماشياً، وإف النجايب لتقاد معو.
[ أخبرنا محمد بن علي الصواؼ بإسناده عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيو قاؿ: كاف رسوؿ 176]

ويعثراف ويقوماف، فنزؿ اهلل يخطبنا، فأقبل الحسن والحسين وعليهما قميصاف أحمراف يمشياف 
رسوؿ اهلل فأخذىما وجعلهما بين يديو ثم قاؿ: ))صدؽ اهلل ورسولو نِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم 

َنٌةن]التغابن:  [، رأيت ىذين فلم أصبر((، ثم أخذ في خطبتو.15ِفتػْ
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 ]تأريخ ميبلد الحسن والحسين عليهما السبلـ[
فية بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيو عليو السبلـ قاؿ: بنى علي بن [ أخبرنا ابن عا177]

أبي طالب عليو السبلـ بفاطمة بنت رسوؿ اهلل بعد بدر بأربعة أشهر، وولد الحسن بن علي عاـ 
 أحد بعد الوقعة.

قاؿ يحيى: وروي لي عن علي بن جعفر أف الحسن ولد لمقدـ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 صرفو، وبينو وبين الحسين ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرًا.من بدر من

 وقاؿ غيره: ولد الحسن في النصف من شهر رمضاف سنة ثبلث من الهجرة.
[ أخبرنا أحمد بن محمد بن بهراـ بإسناده عن عبد اهلل مولى الحارث بن عبد اهلل بن 178]

 أبي ربيعة عن أبيو قاؿ: كاف بين الحسن والحسين طهر واحد.
 قاؿ الزبير: ولد الحسين لخمس لياؿ خلوف من شعباف سنة أربع من الهجرة.
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 ]استشهاد أمير المؤمنين صلوات اهلل عليو[
[ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن األسدي بإسناده عن إسماعيل بن راشد، قاؿ: من 179]

اهلل( والبرؾ بن عبد اهلل حديث ابن ملجم )لعنو اهلل( وأصحابو أف عبد الرحمن بن ملجم )لعنو 
وعمرو بن أبي بكر التميمي اجتمعوا بمكة، فذكروا أمر الناس وعابوا عمل والتهم، ثم ذكروا 



أمر أىل النهرواف فترحموا عليهم، و قالوا: واهلل ما نصنع بالبقاء بعدىم شيئاً، فلوا اشترينا هلل 
 الببلد.أنفسنا وأتينا أئمة الضبللة فالتمسنا قتلهم وأرحنا منهم 

 قاؿ ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طلب.
 وقاؿ البرؾ: أنا أكفيكم معاوية.

قاؿ عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص، فتعاىدوا على ذلك واّتعدوا ليلة تسعة عشر 
من رمضاف، الليلة التي حرب فيها ابن ملجم )لعنو اهلل( علياً عليو السبلـ، فأقبل كل رجل منهم 

المصر الذي فيو صاحبو، فأما ابن ملجم )لعنو اهلل( فلقي أصحابو بالكوفة فكاتمهم أمره إلى 
حتى إذا أتى ذات يـو أصحاباً لو من تيم الرباب، وقد كاف علي عليو السبلـ قتل منهم عدة يـو 

النهرواف، فلقي من يومو ذلك امرأة يقاؿ لها: قطاـ بنت شجنة، وكاف علي عليو السبلـ قتل 
وأخاىا يـو النهرواف، وكانت جميلة، فلما رآىا التبست بقلبو فخطبها، فقالت: ال أتزوجك  أباىا

 حتى تشتفي لي.
 قاؿ: وَما تشائين؟

 قالت: ثبلثة آالؼ، وعبداً وقينة، وقتل علي بن أبي طالب.
 فقاؿ: واهلل ما جاء بي إاّل قتل علي بن أبي طالب.

رجل يقاؿ لو: ورداف فكلمتو فأجابها، وأتى  قالت: فإني أطلب لك من يساعدؾ، وبعثت إلى
 ابن ملجم )لعنو اهلل( شبيب بن َبجرة، ويقاؿ: شبث، وقاؿ: ىل لك في قتل علي؟

 فقاؿ: ثكلتك أمك كيف تقدر عليو؟
 قاؿ: أْكمن لو في المسجد، فإذا خرج لصبلة الغداة شددنا عليو.

 قاؿ: ويحك لو كاف غير علي كاف أىوف.
 قتل أىل النهرواف العباد المصلين.قاؿ: أما تعلم أنو 

 قاؿ: بلى.
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قاؿ: نقتلو بمن قتل من إخواننا، فأجابو، فجاءوا حتى دخلوا على قطاـ، وقاؿ: ىذه الليلة التي 
واعدت فيها صاحبي أف يقتل كل واحد منا صاحبو، ثم أخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة 

صلوات اهلل عليو لصبلة الغداة فشد عليو شبث فوقع  التي خرج منها علي عليو السبلـ، فخرج
سيفو بعضادة الباب وبالطاؽ، ولم يصبو وحربو ابن ملجم )لعنو اهلل( على رأسو، وىرب ورداف 

حتى دخل منزلو، فدخل عليو رجل من بني أبيو وىو ينزع السيف والحرير وأخبره بما كاف، 



وخرج شبث ونجا، وشدوا على ابن ملجم فذىب إلى منزلو وأخذ سيفو وعبله بو حتى قتلو، 
 )لعنو اهلل( وأخذوه.

يقاؿ: إنو أتى تلك الليلة األشعث بن قيس بن معدي كرب بن جبلة بن معاوية وكاف يناجيو 
بناحية من المسجد، وحجر بن عدي )رحمة اهلل عليو( يصلي، فسمع األشعث يقوؿ لو: 

تلك اهلل، وكاف األشعث أعور، وكاف الصبح، فقاؿ حجر: قتلتو يا أعور ق -النجاء، فضحك 
ابن ملجم )لعنو اهلل( حليفاً لبني جبلة وابن أخت لهم، وجبلة ىو الذي ينتمي إليو األشعث ألنو 

 الذي يدعى أشعث بن قيس كما قدمنا نسبو.
 فلما قتل علي عليو السبلـ قاؿ قيس بن يزيد بن أبي ربيعة الكندي يرثيو ويهجو األشعث:

 نين تخّوناً .... على غير شيء يابن واىضة الخصىقتلت أمير المؤم
 وأنت لعج من ىوابد فارس .... تؤوؿ لعلج ما تؤوؿ لذي العلى
 لسنجيب تيم شر أبناء فارس .... إلى شر منحوؿ وأألـ منتمى

 غدرت بميموف النقيبة حاـز .... وأكـر من حمت حصاف ومن مشى
 لذي أصفى لو الدين بالهدىأخى الدين واإلسبلـ والبر والتقى .... وصهر ا

 أبر بذي قربى وأبعد من خناً .... وأتقى لرب حين ميز ذو النهى
 وأشجع من حرغامة ذي مهابة .... وأجود من نور السماؾ إذا سقى
 أخا أحمد والوارث العلم بعده .... وصي لو في الغابرين ومن مضى

 حش لكم لظىفأبشر أخا اإلتراؼ والحوب والخنا .... بما إف تبلقي أف ت
 مقارف إبليس بها عرؼ نارىا .... وقود لحاميها ليهن لك الشقا

 فبل زلت موزوعاً لعيناً مبغضاً .... وأبعدؾ الرحمن واجتاحك الردى
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وكاف األشعث َدِعيَّاً في بني كندة، ألنو أشعث بن قيس بن حرزاذ بن سنجيب رجل من الفرس 
ة حرزاذ، فلما انتهوا إلى حضرموت ىلك سنجيبب، وشخص مع بني عمرو بن معاوية بابن

فضمو معاوية بن جبلة إلى ولده فنسب إليهم، وسمي حرزاذ معدي كرب، فغلب عليو األشعث 
بن قيس بن معدي كرب بن جبلة، وإنما ىو ابن سنجيب الفارسي، ولذلك قاؿ علي عليو 

يو السبلـ كاف جالساً في السبلـ فيما حكى األسود بن سعيد بن قيس الهمداني أف علياً عل
، فسلم ثم جلس فقاؿ: يا أمير «بن معدي كرب بن جبلة»الرحبة إذ طلع األشعث بن قيس 

 المؤمنين جئت خاطباً، قاؿ: إلى من؟



 قاؿ: إليك.
 قاؿ: أحمقة كحمقة أبي بكر، يا أشعث يأبى ذلك عليك سنجيبب.

 فقاؿ األشعث: وَما سنجيب؟
لك بني عمرو بن معاوية شخص مع كندة إلى اليمن وابنو قاؿ: رجل من الفرس، لما تمزؽ م

حرزاذ معو غبلـ، فلما انتهوا إلى حضرموت ىلك سنجيب فانتسب حرزاذ جدؾ الذي يقاؿ لو: 
 معدي كرب إلى جبلة بن معاوية.

وكاف األشعث بن قيس لما ارتد عن اإلسبلـ، وتحصن بحصنو النجي، بعث إليو أبو بكر زياد 
 فأخذه، وَمّن عليو أبو بكر وزوجو أختو أـ فروة.بن لبيد البياحي 

قاؿ إسماعيل بن راشد: قاؿ محمد بن حنيف: واهلل إني ألصلي تلك الليلة التي حرب فيها 
ابن ملجم )لعنو اهلل( علياً عليو السبلـ قريباً من السدة في رجاؿ كثير من أىل البصرة، إذ خرج 

بريق السيوؼ، وسمعت: الحكم هلل ال لك يا علي علي عليو السبلـ لصبلة الغداة، فنظرت إلى 
وال ألصحابك، ثم سمعت علياً عليو السبلـ يقوؿ: ال يفوتنكم الرجل، فلم أبرح حتى ُأخذ ابن 

ملجم وأدخل على علي عليو السبلـ فسمعتو يقوؿ: النفس بالنفس إف ىلكت فاقتلوه كما 
ملجم مكتوؼ بين يدي الحسن بن قتلني، وإف بقيت رأيت فيو رأيي، فبينما ىم عنده وابن 

 علي عليو السبلـ إذ نادت أـ كلثـو بنت علي: إنو ال بأس على أبي واهلل مخزيك يا عدوا اهلل.
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قاؿ: فعلى من تبكين، فو اهلل لقد اشتريتو بألف وسممتو بألف، ولو كانت ىذه الضربة تجمع 
 الناس ما بقي منهم أحد.

ابن ملجم وقاؿ: أرأيت أف لو سألتك عن ثبلث خصاؿ تصدقني  وأقبل علي عليو السبلـ على
 إف سألتك ؟.
 قاؿ: سلني.

 قاؿ: سألتك باهلل ىل كنت تدعى وأنت صغير ابن راعية الكبلب ؟.
 قاؿ: اللهم نعم.

قاؿ: فأسألك عن الثانية، أنشدؾ باهلل َأمّربك رجل وقد تحركت، فقاؿ: أنت شقيق عاقر ناقة 
 ثمود؟

 .قاؿ: اللهم نعم
قاؿ: إني أسألك عن الثالثة، وىي أشدىن عليك ىل حدثتك أمك أنها حملت بك في 



 حيضها؟
 قاؿ: اللهم نعم، ولو كنت كاتما شيئاً لكتمتو.

قاؿ: ومضت على علي عليو السبلـ ليلة الجمعة وليلة السبت، وتوفي ليلة األحد لسبع بقين 
و الحسن والحسين، وعبد اهلل بن ، وغسل«ابن ثبلث وستين»من شهر رمضاف سنة أربعين وىو 

جعفر صلوات اهلل عليهم فكفن في ثبلثة أثواب ليس فيها قميص، وكبر عليو الحسن سبع 
 تكبيرات، ودفنوه، فقبره اليـو بالغري من الكوفة.

وكذلك روي عن زيد بن علي عليو السبلـ حين قاؿ ألصحابو وىم يسلكوف ليبلً معو طريق 
نحن بأرض من رياض الجنة، نحن في طريق قبر أمير المؤمنين عليو الغري: أتدروف أين نحن ؟ 

 السبلـ.
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 ]دفن أمير المؤمنين عليو السبلـ وخطبة ولده الحسن بعدىا[
في الناس خطيباً  -صلوات اهلل عليو-ولما دفن علي عليو السبلـ قاـ الحسن بن علي 

يلة رجل ما سبقو األولوف بعلم، وال يدركو فحمداهلل وأثنى عليو، وقاؿ: لقد فارقكم في ىذه الل
األخروف بعمل، وإف كاف رسوؿ اهلل ليبعثنو المبعث فيقاتل جبريل عن يمينو، وميكائيل عن 

يساره، فما يرجع حتى يفتح اهلل عليو، وَما ترؾ صفراء وال بيضاء إالّ سبعمائة درىم بقيت من 
في الليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم  عطائو، أراد أف يشتري بها خادماً ألىلو، ولقد قبض

 صّلى اهلل َعَلْيِو.
قاؿ: وقدـ ابن ملجم وحربو بالسيف فقتلو، وأما البرؾ بن عبد اهلل فانطلق تلك الليلة التي 
حرب فيها ابن ملجم علياً عليو السبلـ إلى معاوية، فوافقو يصلي بالناس فشد عليو فطعنو 

قاؿ: بل قطع يديو ورجليو وخلى عنو ودووي معاوية فبرئ، ثم بالخنجر في إليتو فأخذ فقتل، وي
إنو بلغو أنو ولد لو ولد فبعث إليو فقتلو، ثم اتخذ معاوية المقاصير والحرس وىو أوؿ من 

اتخذىا في اإلسبلـ خوفاً على نفسو، وانطلق عمرو بن بكر إلى عمرو بن العاص، وكاف عميداً 
مر خارجة قاحي مصر أف يصلي بالناس، فخرج يصلي يشتكي بطنو تلك الليلة، فلم يخرج وأ

بهم فوافقو ابن بكر فقتلو فانطلق بو إلى عمرو وقاؿ لعمرو: يا عدو اهلل واهلل ما أردت غيرؾ، 
وكانت مدة خبلفة أمير المؤمنين عليو »قاؿ: لكن اهلل أبى إالّ خارجة، ثم أمر بو فقتل وصلب، 

 «.السبلـ خمس سنين إالَّ شهرين
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 ]األئمة السابقوف من ولديهما[
 أولهم بعد علي عليو السبلـ:

 الحسن بن علي. -1
 ثم الحسين. -2
 ثم الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. -3
 وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. -4
 وابنو يحيى بن زيد. -5
 ومحمد بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن )النفس الزكية(. -6
 وإبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن أخوه. -7
 وعبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن. -8
 والحسن بن إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن. -9

 والحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الفخي. -10
 وعيسى بن زيد بن علي بن الحسين. -11
 ويحيى بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. -12
 وإدريس بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. -13
ومحمد بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب  -14

 ده:أخو القاسم بن إبراىيم )صلوات اهلل عليهم( وقاـ باألمر بع
 محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين، وىو حدث. -15
 ومحمد بن سليماف بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. -16
والقاسم بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي  -17

 طالب.
 ويحيى بن الحسين بن القاسم )الهادي(. -18
 م محمد بن يحيى بن الحسين.أبوالقاس -19
 أحمد بن يحيى بن الحسين. -20
 الحسن بن علي الناصر. -21

 عليهم السبلـ أجمعين ورحمة اهلل وبركاتو.
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 ( اإلماـ الحسن بن علي بن أبي طالب )أبو محمد([6])
 ـ( 670 - 624ىػ /  50 -ؽ ىػ  3)
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 ]بيعة اإلماـ الحسن وخروجو وخطبتو[
[ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد بإسناده عن عباد بن يعقوب عن الحسين بن 180]

زيد بن علي عليهم السبلـ أف الحسن بن علي صلوات هلل عليو لما أصيب علي عليو السبلـ 
 قاـ في الناس خطيباً، فقاؿ:

وة والكتاب، الحمد هلل الذي لم يزؿ للحمد أىبًل، الذي مّن علينا باإلسبلـ وجعل فينا النب
واصطفانا على خلقو، فجعلنا شهداء على الناس، وجعل الرسوؿ علينا شهيدًا، أيها الناس من 

عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم فالجد في  
[ ، فأنا 38َويَػْعُقوَبن]يوسف: كتاب اهلل أٌب قاؿ اهلل: نَواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَحاؽَ 

ابن البشير النذير، وأنا ابن الداعي إلى اهلل تعالى وأنا ابن السراج المنير، ونحن أىل البيت 
الذين كاف جبريل فيهم ينزؿ، ومنهم يصعد، ونحن الذين افترض اهلل مودتنا وواليتنا، فقاؿ: نُقْل 

[. أيها الناس لقد فارقكم في ىذه 23دََّة ِفي اْلُقْرَبىن]الشورى:الَ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإالَّ اْلَموَ 
الليلة رجل ما سبقو األولوف َوال يدركو اآلخروف، ىيهات...! ىيهات...!، لطاؿ ما قلبتم لو 
األمور في مواطن بدر وأحد وحنين وخيبر وأخواتها، جرعكم رنقاً، وسّوغكم علقماً، فلستم 

 بملومين على بغضكم إياه.
يها الناس لقد فقدتم رجبلً لم يكن بالملومة في أمر اهلل، وال النؤومة عن حق اهلل، وال السروفة أ

من ماؿ اهلل، أعطى الكتاب عزائمو، دعاه فأجابو، وقاده فاتبعو صلوات اهلل عليو وعلى آلو 
 ومغفرتو، ونحتسب أمير المؤمنين عند اهلل وأستودع اهلل ديني وأمانتي وخواتيم عملي.
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 ]خطبة قيس بن سعد بن عبادة[
بعث  -تعالى-فقاـ قيس بن سعد بن عبادة، فحمداهلل، وأثنى عليو، ثم قاؿ: أما بعد فإف اهلل 

محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلو ولو كره المشركوف، فأدى عن اهلل رسالتو، 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم . ونصح اهلل في عباده حتى توفاه، وقد رحي عملو وغفر ذنبو



ثم ذكر الذين ولوا األمر بعده، وذكر عثماف، وقاؿ: إنو خالف سنة من كاف قبلو، وَسنَّ سنن 
حبللة لم تكن قبلو، واستأثر بالفيء وحابى بو أقرباءه، ووحعو في غير مواحعو، فرأى أىل 

إلى خير خلق اهلل بعد رسوؿ الفضل من ىذه األمة أف ينفوا مارأوه من إحداثو فقتلوه، ثم نهضوا 
اهلل وأوالىم باألمر من بعده، فبايعوه فأقاـ الكتاب، وحكم بالحق، وتخلى عن الدنيا، ورحي 
منها بالكفاؼ، وتزود منها زاد البلغة، ولم يؤثر نفسو وال أقرباءه بفيء المسلمين، فتوفاه اهلل 

رسوؿ اهلل وأولى عباد اهلل اليـو بهذا حسن السيرة تابعاً للسنة، ماحقاً للبدعة، وىذا ابنو وابن 
 األمر، فقوموا إليو رحمكم ا هلل فبايعوه ترشدوا وتصيبوا.
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ثم قاؿ: ابسط يدؾ يابن رسوؿ اهلل أبا يعك، فبسطها، فبايعو، وقاـ إليو المسيب بن نجبة 
فبايعوه،  الفزاري، وسليماف بن صرد الخزاعي، وسعيد بن عبد اهلل الحنفي، وحجر بن َعِدي

فكاف يقوؿ للرجل: تبايع على كتاب اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم سْلم من سالمت، 
وحرب لمن حاربت، فعلموا أنو يريد الجد في الحرب، فكاف أمير المؤمنين عليو السبلـ أوصاه 

اد، انصرؼ من حرب النهرواف جمع الناس وأمراء األجن« لمَّا»بذلك عند وفاتو، إْذ كاف 
وأعلمهم أنو يريد الخروج إلى الشاـ وأنو ال يسعو غيره فدعا قيس بن سعد بن عبادة، وعقد لو 

على خمسة آالؼ رجل، ودعا الحسين بن علي وحم إليو ألفين من األنصار وأبنائهم، ودفع 
إليو الراية، وصّير قيس بن سعد تحت لوائو، فخرج الحسين بن علي عليو السبلـ وذلك في 

رمضاف حتى نزؿ المدائن، وعـز أمير المؤمنين]عليو السبلـ[ أف يخرج في غرة  غرة شهر
 شواؿ، فقتل ليلة تسع عشرة من شهر رمضاف.
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 ]تاريخ بيعة اإلماـ الحسن )ع([
قاؿ: وكاف بيعة الحسن بن علي عليو السبلـ يـو األحد لثماف بقين من شهر رمضاف سنة 

لبصرة والعراقين والحجاز، ومكة و المدينة واليمامة، والبحرين، أربعين، فورد عليو بيعة أىل ا
وكتب إلى العماؿ يقرىم في أعمالهم، وبسط فيهم العدؿ واستقاـ لو النواحي إالّ الشاـ 

 والجزيرة ومصر.
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 ]خروجو )ع( إلى الشاـ[
قيس الرياحي،  فلما مضى شهراف بعد ما بويع لو عـز على الخروج إلى الشاـ، فأنفذ معقل بن

وشريح بن ىانئ الحارثي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فاستنفروا أربعين ألفاً وعقد لقيس بن 
سعد بن عبادة وواّله، وأنفذ في المقدمة عبيد اهلل بن العباس بن عبد المطلب، في أربعة آالؼ، 

اتبو معاوية وتبعو سعيد بن قيس الهمداني في أصحابو، فنزؿ المدائن، ثم أرض الجزيرة، فك
وخدعو، وأنفذ إليو بثبلثمائة ألف درىم، فصار إلى معاوية، وانصرؼ سعيد بن قيس في نفر من 

من « رجل»أصحابو، فأنفذ الحسن عليو السبلـ قيس بن سعد بن عبادة في أربعة آالؼ 
المنصرفين، ومعو زياد بن حفص في ألفين، فخرج في سبعة آالؼ حتى نزؿ أرض الجزيرة، ثم 

فالتقى مع جيش لمعاوية مقدمتة في ثمانية آالؼ، واشتبكت الحرب بينهم في الرقة نزؿ، 
 يومين.

[ أخبرنا علي بن جعفر بن خالد الرازي عن رجالة أف القاسم بن يزيد الشامي قاؿ: أقبل 181]
معاوية حتى أتى جسر منبج، ولحق عبيد اهلل بن العباس بالحديثة، وأعطاه ألف ألف درىم، 

ن سعد: من يبايعني على الموت ؟ فبايعو أربعة آالؼ، وسرح معاوية بسر بن أرطأه، فقاؿ قيس ب
 وصادفوا أىل العراؽ على حدة وتعبئة، فجالدوىم حتى تركوا لهم العسكر.

وكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه إلى مثل ما دعا إليو عبيد اهلل، ويعطيو ألف ألف درىم، 
  أنثني عن شيء إاّل عن الرمح بيني وبينك.فقاؿ لرسولو: قل لو: ال واهلل ال

وكتب إلى معاوية: إنما أنت وثن من أوثاف مكة دخلت في اإلسبلـ كرىاً وخرجت منو طائعاً، 
واهلل لو سرت إلي ِشْبرًا ألسيرف إليك ذراعاً، ولئن سرت إلّي ذراعاً لسرت إليك باعاً، ولئن 

 سرت باعاً ألىرولن إليك.
لي عليو السبلـ في نصف ذي الحجة في خمسة وعشرين ألفاً حتى قاؿ: وخرج الحسن بن ع

 نزؿ المدائن.
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[ قاؿ إبراىيم بن محمد الثقفي فحدثنا أبو إسحاؽ البجلي بإسناده عن إسماعيل بن 182]
رجاء الزبيدي أف معاوية كتب حينئذ إلى رؤوس َمْن مع الحسن بن علي: أف قيس بن سعد قد 

إلى الرجل منهم لك أرض كذا وكذا حتى بايعوه، وثاروا بالحسن عليو  بايعني، وجعل يكتب



السبلـ ذات عشية فطعنو رجل منهم طعنة في جنبو، وثار إلى القصر األبيض ليدخلو فمد رجل 
منهم يده إلى ثوبو فانتزعو عن ظهره، وتناوؿ آخر طنفسة فحصروه في القصر، وكتبوا إلى 

ة: إف قيس بن سعد قد بايعني وأف أصحابك قد ثاروا عليك، معاوية أف اقدـ، فكتب إليو معاوي
 فَِلَم تَػْقتل نفسك.

وفي غير ىذا الحديث: أف رجبلً من بني أسد طعنو بمعوؿ فسقط عن بغلتو وأغمي عليو فبقي 
بالمدائن عشرة أياـ وتفرؽ عنو أصحابو، ثم انصرؼ إلى الكوفة في علتو وحعفو، وبقي شهرين 

 صاحب فراش.
عاوية في وجوه أىل الشاـ في خيل عظيمة حتى نزؿ أرض مسكن، وخذؿ الحسن ثم خرج م

وغلب معاوية على األمر، وكاتبو أىل العراؽ وبايعوه، ودخل الكوفة فخرج الحسن والحسين 
 عليهما السبلـ إلى المدينة فأقاما بها عشر سنين.
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 ]مقتل اإلماـ الحسن[
و أسماء بنت األشعث بن قيس، وأعطاىا مائة ألف، فسقت ثم إف معاوية َدّس السم إلى امرأت

 الحسن عليو السبلـ سماً في لبن فمات بعد شهر، وقيل: إنها سقتو ثبلث مرات.
[ أخبرنا علي بن جعفر بإسناده عن ىبلؿ بن خباب أف الحسن عليو السبلـ خطب 183]

لثبلث لذىلت: لقتلكم أبي، بالمدائن فقاؿ: يا أىل الكوفة واهلل لو لم تذىل نفسي عنكم إالّ 
 ولطعنكم فخذي، وانتهى بكم ثقلي.

[ وأخبرنا علي بن يزيد بإسناده عن عمير بن إسحاؽ: قاؿ: دخلت أنا ورجبلف على 184]
 الحسن بن علي عليو السبلـ نعوده، وجعل يقوؿ لصاحبي: سلني قبل أف ال تسألني.

خرجت إليكم حتى لفظت طائفة من   فقاؿ: يعافيك اهلل، فقاـ فدخل ثم خرج إلينا وقاؿ: ما
كبدي أقلبها بهذا العود، ولقد سقيت الس ّم مرات فما لقيت شيئاً أشد من ىذه المرة، وغدونا 
إليو من الغد فإذا ىو في السوؽ، وجاء الحسين عليو السبلـ فجلس عند رأسو فقاؿ: يا أخي 

 َمْن صاحبك؟.
 فقاؿ: ِلَم، أتريد قتلو ؟.

 قاؿ: نعم.
 لو، وإف كاف بريئاً فما أحب أف يقتل بي بريء.« نقمة»إف كاف الذي أظن فاهلل أشد قاؿ: ال 
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 ]وصية اإلماـ الحسن ألخيو الحسين عليهما السبلـ[
وقاؿ غيره: إنو أوصى إلى الحسين عليو السبلـ وقاؿ: يا بن أبي، إذا أنا مت فتوّؿ غسلي 

وسلم فإف منعت فادفني بالبقيع إلى جنب أمي وادفني إلى جنب النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 فإف في نفس بنت أبي بكر ما فيها، وإياؾ أف تهراؽ فّي محجمة دـ. -عليها السبلـ-فاطمة 

فلما مات أرسل الحسين بن علي عليو السبلـ من يحفر لو بجنب النبي صلى اهلل عليو وآلو 
لى سعيد بن العاص وىو والي وسلم فخرجت عائشة على بغل وأتت مرواف بن الحكم، وصار إ

المدينة يومئذ، فلم يجبهم إلى منع، فجاءت مع مرواف في بني أمية وبني تميم وبني عدي وىم 
زىاء خمسمائة رجل فأحدقوا بالبيت والمسجد فخرج محمد بن علي بن الحنفية في بني 

 و.ىاشم وآؿ الزبير وتشاتم ابن الحنفية وعائشة، فقالت: ال أدعكم واهلل تدفنون
فقاؿ الحسين عليو السبلـ: ما ىذا بأوؿ عداوتك لنا، البيت بيت أبينا رسوؿ اهلل ولو ال وصية 

 الحسن لرأيت ما ساءؾ.
 وقاؿ ابن الحنفية: ]...[.

وقاؿ ابن عباس: يوماً على جمل ويوما على بغل، أخاؼ أف يَسمَّى يـو البغل كما سمي يـو 
 الجمل.

ة، فحمل إلى البقيع ودفن بو، ونزؿ الحسين في قبره، فأمر الحسين عليو السبلـ بالجناز 
ومحمد بن الحنفية والعباس بن علي، ومولى للحسين عليو السبلـ، وصلى عليو الحسين عليو 

 السبلـ خمساً، ومات وىو ابن تسع وأربعين سنة )رحمو اهلل تعالى(.
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 (اإلماـ الحسين بن علي )أبو عبد اهلل([7])
 ـ( 680 - 625ىػ /  61 -ؽ ىػ  4)
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 ]إخبار الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم باستشهاد الحسين )ع( بأرض كرببلء[
[ ]أخبرنا عبد اهلل بن محمد التميمي، قاؿ: حدثنا محمد بن شاذاف قاؿ: حدثنا حميد 185]

[ بن مسلم، قاؿ: حدثنا علي بن مجاىد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس



وغيرىم ممن ذكرىم أف رسوؿ اهلل خرج مسافرًا من المدينة، فلما كاف بحرة وقف واسترجع، ثم 
مرَّ ثم وقف واسترجع أكثر من األولى وبكى وقاؿ: ))ىذا جبريل يخبرني أنها أرض كرب وببلء، 

يقتل فيها الحسين سخيلتي، وفرخ فرختي، وأتاني منها بتربة حمراء(( ثم دفع إلى علي عليو 
سبلـ التربة وقاؿ: ))إذا َغَلت وسالت دماً عبيطاً فقد قتل الحسين عليو السبلـ((، ثم قاؿ ال

 ومد يده: ))اللهم ال تبارؾ في يزيد، كأني أنظر إلى مصرعو ومدفنو((.
قاؿ: ودفع علي عليو السبلـ التربة إلى أـ سلمة، فشدتها في طرؼ ثوبها، فلما قتل الحسين 

 ل دما عبيطاً، فقالت أـ سلمة: اليـو أفشي سر رسوؿ اهلل.عليو السبلـ إذا بها تسي
قاؿ ابن عباس: واشتد برسوؿ اهلل مرحو الذي مات فيو، َفَحضرتُُو وقد حم الحسين إلى صدره 

يسيل من عرقو عليو وىو يجود بنفسو، وىو يقوؿ: ))مالي وليزيد ال بارؾ اهلل فيو، اللهم العن 
ؽ وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفاف، ويقوؿ: ))أما إف لي يزيد(( ثم غشي عليو طويبًل، وأفا

 ولقاتلك مقاماً بين يدي اهلل((.
قاؿ: ثم إف معاوية لما استولى على األمر تسعة عشر سنة وستة أشهر، ودخلت سنة ستين 

مرض مرحتو التي مات فيها، فكاف يرى أشياء ويهذي فيها ىذياناً كثيرًا، ويقوؿ: ويحكم 
فيشرب وال يروى، وربما غشي عليو اليـو واليومين، فإذا أفاؽ نادى بأعلى  اسقوني اسقوني،

صوتو: مالي ومالك ياحجر بن عدي، مالي ومالك يا مالك، مالي ومالك يا بن أبي طالب، 
ومالي ومالك يا بن أبي تراب، فلم يزؿ كذلك أياماً ويزيد معو، ويقوؿ: يا أبو إلى من تكلني 

 اهلل أكلت، أتعلم ما لقيت من أبي تراب وآلو.عجِّل بالبيعة لي وإال و 
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 ]عهد معاوية البنو يزيد باإلمارة[
قاؿ: ومعاوية يتململ في الفراش ويتفكر فيما عقد عليو للحسن والحسين )عليهما السبلـ( إْذ  
كاف عند مهادنتو الحسن عقد أف يكوف األمر من بعده للحسن ثم للحسين من بعد الحسن، 

ف اليـو الخامس دخل عليو أىل الشاـ، فرأوه ثقيبًل فبادروا إلى الضحاؾ بن قيس وكاف فلما كا
صاحب شرطة معاوية ومسلم بن عقبة، فقالوا: ما تنتظراف، ذىب واهلل الرجل فبادراه وليوص 
إلى يزيد فإنو أرحانا، وال نأمن أف يخرج ىذا األمر إلى آؿ أبي تراب، فدخبل عليو وقد أفاؽ 

. وىو يقوؿ:  أصبحت ثقيل الوزر عظيم الجـر
 فقاال: إف الناس قد احطربوا وأنت حي، فكيف إف حدث بك حدث، وقدرحوا بيزيد.

فقاؿ معاوية: لم يزؿ ىذا رأيي وىل يستقيم لهم غير يزيد، إني إنما طلبتها لتبقى في ولدي إلى 



 يـو القيامة، وال تنالها ذرية أبي تراب.
 يا أىل الشاـ كيف رحاكم عن أمير المؤمنين؟ قاؿ: وُأدخل عليو الناس فقاؿ:

فقالوا:خير الرحى كنت فكنت، و شتموا علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السبلـ 
وقرظوا يزيد ومدحوه، فقاؿ لهم: قوموا فبايعوه، فأوؿ من بايعو الضحاؾ بن قيس ثم مسلم بن 

 عقبة، ثم الناس.
معاوية، وتختم بخاتمو، وعليو قميص عثماف الملطخ  قاؿ: وخرج يزيد من فوره وتعمم بعمامة

بالدـ في عنقو، وىكذا كاف يفعل معاوية عند إغراء أىل الشاـ بعلي وأىل بيتو عليهم السبلـ ، 
فحمد اهلل وأثنى عليو وخطب وبايعو بقية الناس، فلما كاف من الغد دخل الناس على معاوية، 

 ادتو نسخو:ويزيد بين يديو، فأخرج كتاباً من تحت وس
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معاوية بن أبي سفياف أمير المؤمنين إلى ابنو يزيد بن « بو»بسم اهلل الرحمن الرحيم. ىذا ما عهد 
معاوية: أنو قد بايعو، وعهد إليو، وجعل األمر من بعده إليو، وسماه أمير المؤمنين، على أف 

ار، وأف يقدـ بني أمية وبني يحفظ ىذا الحي من قريش، ويبعد قاتل األحبة ىذا الحي من األنص
عبد شمس على بني ىاشم وغيرىم، ويطلب بدـ المظلـو المذبوح أمير المؤمنين عثماف قتيل 

آؿ أبي تراب، فمن قرئ عليو ىذا الكتاب وقبلو وبادر إلى طاعة أميره أكـر وقرب، ومن تلكأ 
ا بني إني قد وطأت عليو وامتنع فضرب الرقاب، فلما خرجوا من عنده أقبل على يزيد وقاؿ: ي

لك الببلد، وأذللت الرقاب وبُوئت باألوزار، ولست أخاؼ عليك من ىذه األمة إالّ أربعة نفر 
من قريش: فرخ أبي تراب شبيو أبيو، وقد عرفت عداوتو وعداوة آلو لنا، وعبد اهلل بن عمر، 

 وعبد اهلل بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر.
ر فمغرى بالنساء، فإف بايعك الناس بايعك، وأما ابن عمر فما أظن فأما عبد الرحمن بن أبي بك

أنو يقاتلك واليصلح لها، فإف أباه كاف أعرؼ بو، وقد قاؿ: كيف أستخلف رجبًل لم يحسن أف 
 يطلق امرأتو.

وأما الحسين بن علي فإف أىل العراؽ ال يدعونو حتى يخرجوه عليك ويكفيكو اهلل بمن قتل 
بير فإف أمكنتك الفرصة فقطعو إرباً إرباً فإنو يجثم جثـو األسد ويروغ روغاف أباه، وأما ابن الز 

 الثعلب.
قاؿ: وكتب إلى ابن أخيو الوليد بن عتبة بن أبي سفياف إلى المدينة يأمره بأخذ البيعة ليزيد من 

أىل الحجاز، وأف يدعو ىؤالء النفر وال يفارقهم دوف البيعة لو، ومن أبى منهم قتلو؛ فدعا 



لوليد مرواف بن الحكم، وكاف معزوالً بها فاستشاره وأوشك ورود نعي معاوية وكتاب يزيد على ا
 مثل كتاب أبيو.

 فقاؿ مرواف: أحضرىم الساعة قبل أف ينتشر موت معاوية، فمن أبى البيعة فاحرب عنقو.
 فقاؿ الوليد: واهلل ال أفعل، أأقتل الحسين؟

 فقاؿ مرواف كالمستهزي بو: أصبت.
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 ]دعوة الوليد بن عتبة للحسين والبن الزبير للمبايعة ليزيد[
ودعا الوليد الحسين بن علي وابن الزبير، فقاؿ ابن الزبير للحسين عليو السبلـ: فيَم تراه بعث 

 إلينا ىذه الساعة؟
قاؿ: إني أظن أف طاغيتهم قد ىلك، فيريد معاجلتنا بالبيعة ليزيد الخمور قبل أف يدعو الناس، 
فقد رأيت البارحة فيما يرى النائم منبر معاوية منكوساً وداره تشتعل نيراناً، ثم عاودىما رسوؿ 

الوليد، فدخل الحسين عليو السبلـ منزلو فاغتسل وتطهر وصلى أربعاً وعشرين ركعة ودعا 
واستخار اهلل، ثم أقبل نحو الوليد حتى انتهى إلى الباب، فأذف لو، فدخل فسلم فرد الوليد 

 يو، وقاؿ: ىذا كتاب أمير المؤمنين يزيد بن معاوية.عل
 فنظر فيو الحسين، وقاؿ: ننظر فانظرني.

 قاؿ: انصرؼ حتى تأتينا مع الناس.
فقاؿ مرواف وىو عنده: واهلل لئن فارقك ولم يبايع اآلف لم تقدر عليو أبدًا، فاحبسو حتى يبايع 

 أو تضرب عنقو.
 لني وأنت معو.فقاؿ الحسين: يا بن الزرقاء، ىذا يقت

قاؿ الوليد: ويحك يا مرواف، ما أحب أف لي الدنيا وَما فيها بقتل الحسين بن علي، وصرفهما 
وأنّػَبو مرواف فندـ على صرفهما، وأرسل إليهما، فأما ابن الزبير فبعث بأخيو جعفر حتى لّين 

 الوليد على إتيانو، فلما جنو الليل ىرب مع أخويو مصعب والمنذر.
ن أىل بيتو فقالوا: نحن معك حيث أخذت، فخرج من عندىم فاستقبلو مرواف، وأتى الحسي

 فقاؿ: يا أبا عبد اهلل أطعني وبايع أمير المؤمنين يزيد.
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 ]زيارة ووداع الحسين لقبر جده المصطفى[
فاسترجع الحسين عليو السبلـ وقاؿ: ويلك يا مرواف، مثلك يأمرني بطاعتو، وأنت اللعين ابن 

عين على لساف رسوؿ اهلل فراده مرواف فخرج مغضباً، حتى دخل على أخيو محمد بن الل
الحنفية وودعو وبكيا حتى اخضلت لحاىما، وتهيأ ابن الحنفية للخروج معو فجزاه خيرًا، وأمره 

بالتخلف ينتظر ما يرد عليو من أمره، فلما كاف بعض الليل أتى قبر رسوؿ اهلل فودعو وصلى 
بتو عيناه، فرأى كأف رسوؿ اهلل صّلى اهلل َعَلْيِو وآلو وَسّلم في محتوشين بو ماشاء اهلل وغل

فاحتضنو وقبل بين عينو وقاؿ: يا بني العجل العجل، تأتي يابني إلى جدؾ وأبيك وأمك 
 وأخيك.

 فانتبو عليو السبلـ وأخبر أىل بيتو، فمارأى أكثر باكياً وباكية فيهم من ليلتئذ.
رج معو من ولده وإخوتو وبني أخيو وبني عمو نحو مكة، فقدمها وأقاـ ثم ودعهم وخرج بمن خ

بها خمسة أشهر أو أربعة، وورد عليو نحو ثماف مائة كتاب من أىل العراقين ببيعة أربعة وعشرين 
الفاً لو؛ فبعث مسلم بن عقيل رحمة اهلل عليو، وكاف شجاعاً قوياً، فإنو كاف يأخذ الرجل فيرمي 

رج مسلم حتى أتى المدينة فاكترى أعرابيين دليلين فأخذا بو في البرية، بو فوؽ البيت، فخ
 فمات أحدىما عطشاً؛ وكتب إلى الحسين يستأذنو في الرجوع فأجابو: أف امضي ما أمرتك بو.
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 ]قدـو الحسين )ع( الكوفة ومواقف النعماف بن بشير وغيره[
ي عبيد الثقفي وبايعو من أىلها ثمانية عشر فخرج حتى قدـ الكوفة، ونزؿ دار المختار بن أب

 ألفا سوى أىل البصرة، وحلفوا بأيماف مغلظة ليجاىدوف معو بأموالهم وأنفسهم.
فكتب مسلم إلى الحسين يستقدمو ويستحثو فدخل، رجل ممن يهوى يزيد يقاؿ لو عبد اهلل بن 

 مسلم الحضرمي على النعماف بن بشير وىو والي الكوفة فأخبره خبره.
 وقاؿ: إنك لضعيف.

 فقاؿ النعماف: ألف أكوف حعيفاً في طاعة اهلل خير من أف أكوف قوياً في معصيتو.
 فكتب بشأنو إلى يزيد، فاستشار مولى لهم كاف ال يخالفو يقاؿ لو سرجوف.
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 ]اختيار ابن زياد لتولي الكوفة[
اف يزيد واجداً عليو وىََّم بعزلو، فكتب فقاؿ: مالها إالّ عبيد اهلل بن زياد، وكاف عامل البصرة، وك

إليو بواليتو على الكوفة مع البصرة، وأمره أف يدس إلى مسلم حتى يأخذه، فخرج عبيد اهلل بن 
زياد حتى أتى الكوفة فدخلها متلثماً، فجعل يمر بمجالسهم يسلم عليهم فيردوف عليو وعليك 

لي عليهما السبلـ، فنزؿ القصر ودفع إلى السبلـ يا بن رسوؿ اهلل، وىم يروف أنو الحسين بن ع
حمصّي أربعة آالؼ درىم وقاؿ: تعرؼ موحع مسلم بن عقيل، فإذ لقيتو فادفع إليو ىذا الماؿ 

 وقل لو تستعين بو على أمرؾ.
فخرج وفعل ورجع إلى ابن زياد فأخبره بتحوؿ مسلم إلى منزؿ ىانئ بن عروة المرادي، ودخل 

فة ومعهم عمر بن حريث ومحمد بن األشعث وشريح بن ىانئ، على ابن زياد وجوه أىل الكو 
فلما صاروا عنده قاؿ لهم: أين ىانئ بن عروة، فخرج ابن حريث ومحمد بن األشعث وشريح 

 حتى أتوا ىانئاً وقالوا: إف األمير قد ذكرؾ.
 قاؿ: مالي ولؤلمير، فلم يزؿ بو حتى ركب إليو، فلما رآه قاؿ: أين مسلم بن عقيل؟

 اهلل ما أنا دعوتو ولو كاف تحت قدمي ما رفعتهما عنو، فرماه بالعمود فشجو.قاؿ: و 
وبلغ مسلماً خبره فخرج، وأشرؼ رجاؿ من أىل الكوفة، فرأوا قومهم وأشرافهم عند ابن زياد 

 فانصرفوا عنو حتى ما أمسى مع مسلم إالّ أربع مائة.
ختلط الظبلـ فتركوه وحده، وانقلب وجاء أصحاب ابن زياد، فقاتلهم مسلم قتاالً شديداً حتى ا

 يدور في أزقة الكوفة، فخرجت امرأة فقالت: يا عبد اهلل ما يقيمك ىاىنا؟
قاؿ: اسقيني ماًء، فأتتو بو، فشرب وجلس حتى ُصلِّيت العشاء اآلخرة، وخرجت المرأة فقالت: 

 إف مجلسك ىاىنا مجلس ريبة.
 قاؿ: فيك خير؟

 قالت: نعم.
 يل. فأدخلتو منزلها، فما كاف بأسرع من أف دخل ابنها فقاؿ:من ىذا؟قاؿ: فإني مسلم بن عق
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فقالت: مسلم بن عقيل، فخرج حتى أخبر محمد بن األشعث، فخرج ابن األشعث إلى ابن 
زياد فأخبره خبره، فأمره أف يخرج حتى يحيط بالدار ففعل، وخرج إليو مسلم بسيفو. فقاؿ لو 

األماف، ففعل فأخذه وأتى بو ابن زياد فحبسو، فلما أصبح  ابن األشعث: ألق سيفك ولك
اجتمع الناس فضرب عنقو، وأمر بهانئ فشق عرقوباه وجعل فيهما حبل، وجّرا إلى الكناسة 



 وصلبا فيها.
 فهو حيث يقوؿ عبد اهلل بن الزَّبير األسدي:

 فإف كنت ال تدرين ما الموت فانظري .... إلى ىانئ في السوؽ وابن عقيل
 ابهما فرخ البغّي فأصبحا .... أحاديث من يسري بكل قبيلأص

 تري جسداً قد غير الموت حالو .... ونضخ دـ قد ساؿ كل مسيل
 أيركب أسماء الهماليج آمناً .... وقد طلبتو مذحج بذحوؿ

 وكاف مذحج قـو ىانئ.
حسين من وكاف مقتل مسلم يـو الثبلثاء لثماف مضين من ذي الحجة سنة ستين، ويومئذ خرج ال

 مكة نحو العراؽ.
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 ]خروج الحسين السبط )ع( إلى العراؽ[
فلّما ىم بالخروج )رحي اهلل عنو( تلقاه ابن الزبير فقاؿ: إلى أين تذىب، إلى قـو قتلوا أباؾ 

 وخذلوا أخاؾ، قاؿ: وإنما قالها ألنو كره أف يكوف األمر لو.
في مائة من ولد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم  قاؿ: وقدـ الحسين عليو السبلـ إلى الُعَذْيب

ستوف فارساً وأربعوف راجبًل، فلقيو رجل من أىل الكوفة من بني أسد يقاؿ لو: الحر بن يزيد 
وجو األرض بالحسين عليو السبلـ  -أي يضيق  -الرياحي في ألف فارس قد وجو ليجعجع 

نو أمر بذلك، وجعل يحذره القتاؿ فصار أماـ الحسين يمنعو الخروج نحو الكوفة، وقاؿ: إ
 ويعرض عليو المسير إلى عبيد اهلل بن زياد ويقوؿ: أنشدؾ اهلل في نفسك وأىل بيتك.

فقاؿ عليو السبلـ: أبِالموت تخوفني، مامثلي ومثلك إالّ كما قاؿ أخو األوس وقد خرج يريد 
 نصر رسوؿ اهلل فقيل: ال تسيرف إلى ىذا الرجل فتقتل، فأنشأ يقوؿ:

 مضي وما بالموت عار على الفتى .... إذا ما نوى حقاً وجاىد مسلماً سأ
 وواسى الرجاؿ الصالحين بنفسو .... وفارؽ مثبورًا وخالف مجرماً 

 فإف مت لم أندـ وإف عشت لم أُلم .... كفى بك ذالً أف تعيش وترغما
إْذ ورد على الحر   وسار عليو السبلـ حتى نزؿ قصر بني مقاتل والحُر ال يفارقو، فبينا ىم كذلك

 كتاب ابن زياد أف جعجع بالحسين وأصحابو حتى يأتيك كتابي ىذا، وال تخلو أبداً إالّ بالعراء.
فقاؿ الحسين عليو السبلـ: ننزؿ تلك القرية يعني الغاحرية قاؿ: ال أستطيع ذلك فسار و الحر 

 ينازعو حتى انتهى إلى موحع المعركة، فقاؿ: ما ىذا؟



 فقالوا: كرببلء.
قاؿ: ذات كرب وببلء، ومنعو الحر تجاوزه، فحطت أثقالو وصبحو عمر بن سعد من غده في 

 أربعة آالؼ من الكوفة من قبل ابن زياد.
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 ]استشهاد الحسين السبط )ع([
وكاف من قصتو أف عبيد اهلل بن زياد والَّه الرَّْي وأرض دْستبى وأمره بالمسير، فخرج في أربعة 

ليو كتاب ابن زياد ُيسِّيره إلى محاربة الحسين، حتى إذا فرغ منو سار إلى واليتو آالؼ، فورد ع
 فاستعفاه، فقاؿ لو:إما أف تسير إلي محاربتو أو ترد علينا عهدنا.

 فجعل يتَقْلَقل ويقوؿ:
 وواهلل ما أدري وإني لواقف .... ومهما يكن من حادث سيبين

 ذموماً بقتل حسينأأترؾ ملك الري والري رغبة .... أـ أرجع م
 وفي قتلو النار التي ليس دونها .... حجاب وملك الري قرة عين

َنوى على شط الفرات، وأرسل إلى الحسين عليو  وغلب عليو الشقاء، فسار إلى قتلو ونزؿ بِنيػْ
السبلـ بكتاب ابن زياد، ثم كتب بجواب الحسين، فكتب إليو مع شمر بن ذي الجوشن أني 

الحسين وتمنيو البقاء والعافية، فإف نزؿ على حكم أمير المؤمنين لم أبعثك لتُكَف عن 
واستسلم فذلك، وإاّل فاقتلو وأوطئ الخيل صدره وظهره، فإف أنت أبيت فاعتزؿ وخل بين شمر 

 وبين العسكر، فقد أمرناه بأمرنا والسبلـ.
حجاف بن قاؿ: وخرج ابن زيادحتى عسكر بالنخيلة وبعث الحصين بن تميم إلى عمر بن سعد و 

الحر وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن في سبعة آالؼ رجل، وكتب إلى عمر بن سعد 
يأمره بمنع الحسين وأصحابو الماء، فبعث ابُن سعد ابَن الحجاج في خمسمائة فارس حتى 

أحدقوا بالشريعة، وحالوا بينهم وبين الماء، وذلك قبل قتل الحسين بثبلث، وناداه عبيد اهلل بن 
 احسين أال تنظر إلى الماء كأنو كبد السماء، واهلل ال تذوؽ منو قطرة أوتموت عطشاً.حصين ي

 فقاؿ الحسين: اللهم أمتو عطشاً.
قاؿ: فواهلل الذي ال إلو إالّ ىو لقد رأيتو يشرب حتى يبغر فبل يروى، ثم يعود فيشرب فبل يروى 

قاـ عليو السبلـ فأمر فمازاؿ كذلك حتى لفظ عمتو، فلما أحر بالحسين وأصحابو العطش 
فحفرت آبار وأنبع اهلل لهم منها ماء عذباً فشربوا منو ودفن، فلما اشتد بهم العطش وجو أخاه 



العباس بن علي في خمسة عشر رجبلً بالقرب فيهم رجل يقاؿ لو رشيد فلحقو أصحاب ابن 
 الحجاج فقتلوه.

(1/333) 

 

، وكانت فاطمة بنت الحسين تقوؿ: إنو فلما قتل الحسين دفن رشيد في موحعو الذي كاف فيو
 السقاء، وإف الناس قالوا: ىو قبر العباس بن علي وليس كذلك لكنو قبر رشيد.

قاؿ: وزحف عمر بن سعد يومئذ بخيلو بعد صبلة العصر نحو الحسين عليو السبلـ وىو جالس 
محتبياً  محتبياً، وسمعت زينب بنت علي الصيحة فدنت من الحسين عليو السبلـ وىو جالس

بحمائل سيفو، ورأسو على ركبتيو فقالت: يا أخي، فرفع رأسو فقاؿ: إف رسوؿ اهلل أتاني في 
نومي ىذا وقاؿ: إنك تروح إلينا غدًا، فلطمت وجهها وقالت: يا ويبله، فقاؿ: ال ويل لك يا 

 أخية.
سين [ أخبرنا أحمد بن علي بن عافية بإسناده عن أبي جعفر، عن أبيو، علي بن الح186]

عليهم السبلـ قاؿ: إني يومئذ مريض، فدنوت أسمع ما يقوؿ أبي عنده ُحوي مولى أبي ذر وىو 
 يعالج سيفو ويصلحو وأبي يقوؿ:

 يادىر أٍؼ لِك من خليل .... كم بك باإلشراؽ واألصيل
 من طالب وصاحب قتيل .... والدىر ال يقنع بالبديل

 ليوإنما األمر إلى الجليل .... وكل حي سالك سبي
فكررىا ثبلثاً وفهمت ما قاؿ، فخنقتني العبرة، فرددت دمعي ولزمت السكوت وعلمت أف 

 الببلء قد نزؿ.
وأما عمتي فسمعتها؛ وىي امرأة ومن شأف النساء الرقة والجزع، فلم تملك نفسها أف وثبت 

أمي  تجر ثوبها حتى انتهت إليو وقالت: واثكبله ليت الموت أعدمني الحياة اليـو ماتت فاطمة
وعلي أبي والحسن أخي يا خليفة الماحين وثماؿ الباقين، فنظر إليها الحسين عليو السبلـ 

 فقاؿ: يا أخية، ال يذىبن بحلمك الشيطاف.
ْقِتٌل أنت نفسي فداؤؾ، فازدادت غصتو وترقرقت عيناه ثم  فقالت: بأبي وأمي أبا عبد اهلل أُمْستػَ

 قاؿ: لو ترؾ القطا لناـ.
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وجهها وأىوت إلى جيبها فشقتو وخرت مغشياً عليها، فقاـ إليها الحسين فصب على فلطمت 
وجهها الماء وقاؿ: يا أخية، اتقي اهلل وتعزي بعزاء اهلل، فإف أىل األرض يموتوف وأىل السماء ال 

يبقوف، وكل شيء ىالك إالّ وجو اهلل وحده ولي ولكل مسلم برسوؿ اهلل أسوة حسنة، فعزاىا 
قاؿ: أقسم عليك يأخية ال تشقي علّي جيباً وال تخمشّي علي وجهاً، وال تدعي علي بنحو ىذا و 

 بالويل والثبور.
ثم جاء حتى أجلسها عندي، ثم أمر أصحابو أف يقربوا بيوتهم بعضاً من بعض ويداخلوا 

 األطناب بعضها ببعض ويكونوا بينها، فيستقبلوا القـو من وجو واحد.
اهلل بن أيوب البجلي بإسناده عن زيد بن علي عن أبيو عليهم  [ وأخبرنا محمد بن عبد187]

 السبلـ أف الحسين )صلوات اهلل عليو( خطبهم، فحمد اهلل وأثنى عليو ثم قاؿ:
أيها الناس ُخطَّ الموت على ابن آدـ مخط القبلدة على جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسبلفي 

أنا ال قيو، كأني أنظر إلى أوصالي تقطعها اشتياؽ يعقوب إلى يوسف وأخيو، وإف لي لمصرعاً 
عْسبلف الفلوات، ُغبراً ُعفراً بين كرببلء وبراريس قد مؤلت مني أكراشاً جوفاً رحا اهلل رحانا أىل 

البيت، فصبرًا علىببلئو ليوفينا أجر الصابرين، لن تشذ عن رسوؿ اهلل حرمتو وعترتو، ولن تفارقو 
قدس، تقر بهم عينو، وينجز لهم عدتو، من كاف فينا أعضاؤه وىي مجموعة لو في حظيرة ال

باذالً مهجتو فليرحل فإني راحل غداً إف شاء اهلل عزَّ وجل، ثم نهض إلى عدوه فاستشهد 
 )صلوات اهلل عليو(.
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[ أخبرنا ابن عافية بإسناده عن عبد اهلل بن الحسن عليو السبلـ أف علي بن الحسين 188]
بحتنا الخيل يـو الجمعة، فدعا الحسين بفرس رسوؿ اهلل وىو المرتجز، عليو السبلـ قاؿ: ص

فركبو ثم رفع يده، فقاؿ: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل 
أمر نزؿ بي ثقة وعدة، كم من َىٍم يضعف بو الفؤاد، وتقل فيو الحيلة، ويخذؿ فيو الصديق، 

وشكوتو إليك، رغبًة فيو إليك عمن سواؾ، ففرَّجتو وكشفتو،  ويشمت فيو العدو، أنزلُتو بك،
 أنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة، يا أرحم الراحمين.

ثم عبأ أصحابو وعبأ عمر بن سعد كذلك، فكاف أوؿ من رمى ابن سعد، ثم أصحابو حتى غلب 
رات، فقاؿ شمر بن ذي الجوشن الحسين عليو السبلـ على عسكره، فركب الُمَسنَّاة يريد الف

 )لعنو اهلل(: ويلكم حولوا بينو وبين الماء.
بسهم فوقع في فمو، فجعل يتلقى الدـ، ويرمي  -لعنو اهلل-ودنا ليشرب، فرماه حصين بن تميم 



 بو إلى السماء، ويقوؿ: اللهم احصهم عددًا، واقتلهم بددًا، وال تذر على األرض منهم أحدًا.
في الرَّجالة نحوه، فجعل الحسين يشد عليهم، فينكشفوف عنو، وعليو قميص ثم إف شمراً أقبل 

خز، وكاف عبد اهلل بن عمار بن عبد يغوث يقوؿ: واهلل ما رأيت مكثوراً قط قتل ولده وأىل بيتو 
وأصحابو أربط جأشاً منو، وال أمضى جناناً، ما رأيت قبلو وال بعده مثلو، إف كانت الرجاؿ 

 ن يساره انكشاؼ المعزى إذا شد فيها الذئب.تنكشف عن يمينو وع
قاؿ: ومكث طويبلً من النهار وكل يتقي أف يقتلو، فإذا شمر يقوؿ: ثكلتكم أمهاتكم ما تنتظروف 

بالرجل؟ اقتلوه، فَحَمل عليو ِسَناف بن أنس بن عمر النخعي في تلك الساعة، فطعنو بالرمح 
رأسو، فأراد ذلك فضعف وارتعد. فقاؿ لو فوقع، ثم قاؿ لَخوّلي بن يزيد بن األصبحي: حز 

 سناف: فّت اهلل عضدؾ وأباف يدؾ، فنزؿ إليو فذبحو، ورفع رأسو إلى خولي بن يزيد.
 وروي أنو لما قتل الحسين عليو السبلـ ُسِمَع ىاتٌف في الجو يقوؿ:»

 أترجو أمٌة قَػَتلت حسيناً 
 «شفاعَة جدِه يوـَ الحسابِ 
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 ع الحسين )ع([]ذكر من استشهدوا م
عبد اهلل بن عمير الكلبي، ويزيد بن حصين، وعمرو بن قريضة األنصاري، ونافع بن ىبلؿ، 

ومسلم بن عوشجة، وحر بن يزيد الرياحي الذي كاف يجعجع بو، وحبيب بن مطهر، وأبو ثمامة 
وبشر بن  الصايدي، وسعيد بن عبد اهلل الحنفي، وزىير بن القين، َوَحَوي  مولى أبي ذر الغفاري،

عمرو الحضرمي، وعبد الرحمن بن عبد اهلل الكوفي، وسويد بن عمرو بن أبي المطاع، وعبد 
اهلل، وعبد الرحمن ابنا أبي عذرة الغفاري، وسيف بن حارث بن سريع، ومالك بن عيدوس، 

وحنظلة بن أسعد الشيباني، وشوذب مولى شاكر، وعباس بن أبي شبيب الشاكري، ويزيد بن 
لشعثاء الكندي، وأنس بن الحارث الكاىلي، وعمرو بن خالد الصدأي، وخباب بن يزيد أبو ا

حارث السلماني، وسعد مولى عمرو بن خالد، ومجمع بن عبد اهلل الصايدي، والحجاج بن 
 مسروؽ الجعفي، و ابن عمو زيد بن معقل الجعفي.
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 ]من استشهد من أىل بيتو عليو السبلـ[
لسبلـ علي بن الحسين بن علي عليو السبلـ األكبر، وكاف أوؿ من خرج ومن أىل بيتو عليو ا

 َفَشدَّ على الناس بسيفو وىو يقوؿ:
 أنا علي بن الحسين بن علي .... نحن ورب الناس أولى بالنبي

 تا اهلل ال يحكم فينا ابن الدعي
بن عقيل، ثم فاعترحو ُمرَّة بن منقذ فطعنو فصرع وقطعوه بأسيا فهم، ثم عبد اهلل بن مسلم 

عوف ومحمد ابنا عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الرحمن، وجعفر ابنا عقيل، ومحمد 
بن أبي سعيد بن عقيل، والقاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب حربو عمرو بن سعيد بن 
، نقيل بالسيف على رأسو فوقع الغبلـ، وقاؿ: يا عماه، فوقف عليو الحسين عليو السبلـ قتيبل

 فقاؿ: عزَّ واهلل على عمك أف تدعوه فبل يجيبك.
ثم عبد اهلل بن الحسين بن علي، وكاف صغيرًا في حجر الحسين عليو السبلـ فرماه رجل من 

بني أسد بسهم فذبحو بو، فتلقى الحسين عليو السبلـ دمو فمؤل كفيو، فلما خرج المختار أخذ 
 ر أف يرمى بالسهاـ فرمي حتى مات.ىذا األسدي الذي رماه فذبحو بالسهم ونصبو، وأم

ثم أبو بكر بن الحسين بن علي بن أبي طالب رماه عبد اهلل بن عقبة الغنوي بسهم فقتلو 
 فلذلك قيل:

 وِعنَد غنِّي قطُرُة من دمائنا .... وفي أسد أخرى تعد وتذكر
ؿ ثم عبد اهلل وجعفر وعثماف ومحمد بنو علي بن أبي طالب عليو السبلـ ثم غبلـ من آ

الحسين بن علي بن أبي طالب في أذنو درَّتاف يقاؿ: إف ىانئ بن الحضرمي قطعو بالسيف، ثم 
العباس بن علي بن أبي طالب، وكاف يقاتل قتاالً شديدًا، فاعتوره الرجالة برماحهم فقتلوه، فبقي 

 الحسين عليو السبلـ وحده ليس معو أحد.
شعبي قاؿ: قاؿ الحسين بن علي عليو [ أخبرنا إسماعيل بن سنبذا، بإسناده عن ال189]

السبلـ: إني رأيت كأف كبلباً تنبح علّي، وكأف أشدىا علّي كلب أبقع، وكاف شمر بن ذي 
 الجوشن )لعنو اهلل( أبرص.
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[ أخبرنا ابن سنبذا، بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليو السبلـ أف الحسين لما قتل أخذ 190]
 فأتى بو ابن زياد )لعنو اهلل( فوحعو بين يديو وجعل يقوؿ:رأسو رجل من أىل الشاـ، 

 أوقر ركابي فضة وذىباً .... فقد قتلت الملك المحجبا



 قتلت خير الناس أماً وأباً .... وخيرىم إف ينسبوف نسباً 
فقيل لو: قد علمت أنو خير الناس أما وأبا فلم قتلتو؟ فأمر بقتلو غيظاً عليو لقولو ومدحو 

 السبلـ.الحسين عليو 
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 ]عمره )ع( عند استشهاده[
[ أخبرنا ابن عافية بإسناده، عن جعفر بن محمد قاؿ: قتل الحسين عليو السبلـ وىو 191]

 ابن ثماف وخمسين سنة.
قاؿ ابن الزبير: وحدثني محمد بن الحسن المخزومي أنو قتل يـو عاشوراء وعليو ُجبَّة خٍز دَْكَناء 

 ست وخمسين سنة وعشرة أشهر وخمسة أياـ. قدصبغ بالسواد وىو ابن
[ أخبرنا ابن سنبذا بإسناده عن أبي جعفر عليو السبلـ قاؿ بعث ابن زياد )لعنو اهلل( 192]

برأس الحسين وبعلي بن الحسين وزينب والنسوة، وىن أربع عشرة أحسبو قاؿ: أو أقل إلى 
 ياه بالقضيب، ويقوؿ )لعنو اهلل(:يزيد كأنهن السبايا، فلما وحع رأسو بين يديو جعل ينكث ثنا

 نفلق ىاماً من رجاٍؿ أعزة .... علينا وىم كانوا أعق وأظلما
 وكاف عنده أبو برزة، فقاؿ: ارفع قضيبك فواهلل لطاؿ ما رأيت فاء رسوؿ اهلل على فيو يلثمو.
ثم جهزىم وبعث بهم إلى المدينة، فلما دخلوىا خرجت امرأة من بني ىاشم ناشرًة شعرىا 

 حعة كمها على رأسها وىي تقوؿ:وا
 ما ذا تقولوف إف قاؿ النبي لكم .... ما ذا فعلتم وأنتم آخر األمم
 بعترتي وبأىلي بعد مفتقدي .... منهم أسارى ومنهم حرجوا بدـ

 ماكاف ىذا جزائي إْذ نصحت لكم .... أف تخلفوني بشر في ذوي رحم
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 أبي طالب )أبو محمد الرحا([( اإلماـ الحسن بن الحسن بن علي بن 8])
 ـ(708ىػ / ... نحو 99، 97وقيل:  90نحو  -)... 
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 ]جهاده )ع( تحت لواء عمو الحسين )ع([
[ أخبرنا محمد بن جعفر القرداني بإسناده عن أبي مخنف لوط بن يحيى أف الحسن بن 193]

ين عليو السبلـ وىو الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السبلـ قاتل بين يدي عمو الحس
فارس، ولو يومئذ عشروف سنة، وقيل: تسع عشرة سنة، وأصابتو ثماف عشرة جراحة حتى اْرَتث 

ووقع في وسط القتلى، فحملو خالو أسماء بن خارجة الفزاري، ورده إلى الكوفة وداووا جراحو، 
فو بسنة بفاطمة وبقي عنده ثبلثة أشهر حتى عوفي وسلم، وانصرؼ إلى المدينة، فبنى بعد انصرا

بنت الحسين بنت عمو، وكاف عمو الحسين زوجو إياىا فولد لو منها عبد اهلل، وإبراىيم 
 والحسن بنو حسن بن حسن وأـ كلثـو وزينب.

(1/343) 

 

 ]بيعتو وخروجو[
[ أخبرنا علي بن الحسين بن سليماف البجلي بإسناده عن يحيى بن عبد اهلل بن الحسن 194]

ن أبي طالب عليهم السبلـ أف مبدأ بيعة الحسن بن الحسن بن علي بن بن الحسن بن علي ب
أبي طالب أف عبد الرحمن بن محمد بن األشعث الكندي والَّه الحجاج سجستاف، فسار إليو 
في جيش عظيم حتى اجتمع لو ثبلثوف ألفاً، فخلع عبد الملك والحجاج وّىمَّ بأف يدعو إلى 

كوفة والبصرة: ىذا أمر ال يلتئم إالّ برجل من قريش، نفسو، فقاؿ لو من معو من علماء ال
فراسلوا علي بن الحسين والحسن بن الحسن، فأما علي بن الحسين فامتنع، وأما الحسن بن 

الحسن فقاؿ: مالي رغبة عن القياـ بأمر اهلل، وال زىد في إحياء دين اهلل ولكن الوفاء لكم 
أجابهم، وورد عليو كتاب عبد الرحمن بن محمد بن تبايعونني ثم تخذلونني، فلم يزالوا بو حتى 

األشعث ىو والذين معو بالبيعة وأيمانهم المغلظة وأنهم ال يخالفونو فبايعهم، وخرج إليو منهم 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو البحتري الطائي والشعبي وأبو وائل شقيق وعاصم بن حمرة 

الرحمن بن الشخير، والحسن البصري السلولي، ومن أىل البصرة محمد بن سيرين وعبد 
 وحارثة بن مضرب وحريش بن قدامة، وسموا الحسن بن الحسن الرحى.

وخرج عبد الرحمن بن محمد بن األشعث حتى وافى فارس، وجمع الناس من العرب والعجم 
والموالي حتى اجتمع لو مائة ألف، ووافى البصرة واستقبلو الحجاج بن يوسف واشتد القتاؿ 

ثبلث سنين حتى كاف بينهما سبعوف وقعة أو خمس وسبعوف وقعة، كل ذلك على بينهم، 
الحجاج سوى وقعتين، وقتل بينهما خلق كثير، وتَػَقوَّى أمر ابن األشعث ودخل الكوفة، واجتمع 
إليو حمزة بن المغيرة بن شعبة، وقدامو الضبي وابن مصقلة الشيباني في جماعة الفقهاء والقراء، 



ر اسم الرجل فقد بايعناه ورحينا بو إماماً ورحاً فلما كاف يـو الجمعة خطب عليو، فقالوا لو: أظه
 حتى إذا كاف يـو الجمعة الثانية أسقط اسمو من الخطبة.
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 ]حرب الجماجم )الملحمة الكبرى([
قاؿ: وقدـ الحجاج بن يوسف، فكانت حرب الجماجم الملحمة الكبرى التي انهـز فيها ابن 

ومضى في جماعة أصحابو فثبت عبد اهلل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد  األشعث،
المطلب، وكاف على خيل ابن األشعث داعية للحسن بن الحسن وىو حدث السن، فقاتل 

الحجاج حتى ىـز ولحق بابن األشعث بفارس، ثم مضيا جميعا إلى سجستاف، وتوارى الحسن 
ات عبد الملك بن مرواف، فلما ولي الوليد بن عبد بن الحسن بأرض الحجاز وتهامة حتى م

الملك اشتد طلبو للحسن بن الحسن حتى دّس إليو من سقاه السم، وحمل إلى المدينة ميتاً 
 «.سنة وقيل: سبع وثبلثين»على أعناؽ الرجاؿ، ودفن بالبقيع وىو ابن ثماف وثبلثين 
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 ]أوالده عليو السبلـ[
، فهؤالء أمهم ولو من البنين: عبد اهلل ، و إبراىيم، والحسن، ومن البنات زينب، وأـ كلثـو

فاطمة بنت الحسين عليو السبلـ ثم داود وسليماف وجعفر، وأـ الحسن بن الحسن خولة بنت 
 منظور بن زيَّاف من بني غطفاف من فزارة، وفي الحسن بن الحسن قيل:

 بن الحسنأبلغ أبا ذباف مخلوع الرسن .... أف قد مضت بيعتنا ال
 ابن الرسوؿ المصطفى والمؤتمن .... من خير فتياف قريش ويمن

 والحجة القائم في ىذا الزمن
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 ]الحسن بن الحسن وصدقات الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأوقاؼ جده )ع([
منين، وكاف عليو السبلـ يلي صدقات رسوؿ اهلل صّلى اهلل َعَلْيِو وآلو وَسّلم وأوقاؼ أمير المؤ 

فلما مات والَّىا عبد اهلل بن الحسن بن الحسن حتى حازىا الدوانيقي لما حبسو وقتلو في 



 الحبس مع من قتل منهم.
[ أخبرنا ابن عافية بإسناده عن موسى بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن قاؿ: تزوج 195]

لت أمرىا إليو الحسن بن علي عليو السبلـ خولة بنت منظور أـ الحسن بن الحسن، وكانت جع
فزوجها نفسو، فبلغ أباىا منظور بن زياف بن سيار، فقدـ المدينة وركز رايتو في مسجد رسوؿ 

اهلل فدخل تحتها كل قيسى بالمدينة، وقاؿ: مثلي يفتات عليو في ابنتو، فبلغ ذلك الحسن عليو 
دمو وتقوؿ لو: السبلـ فبعث إليو: شأنك بها فأخذىا وخرج بها، فلما كانا بقباء جعلت خولة تن

الحسن بن علي وابن رسوؿ اهلل وسيد شباب أىل الجنة، فقاؿ: تلبثي ىاىنا، فإف كاف للرجل 
حاجة فسيلحقنا، فلحقو الحسن والحسين عليهما السبلـ وابن جعفر وابن عباس، فتزوج بها 

 الحسن بن علي عليو السبلـ ورجع بها.
بك، تزوجها الحسن بن علي؟ فأمضى ذلك وقيل في غير ىذا الحديث: إنو قيل لو: أين يذىب 

 التزويج.
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 ]بين الحسن بن الحسن والحجاج وعبد الملك بن مرواف[
[ أخبرنا أحمد بن محمد بن بهراـ بإسناده عن الزبير بن بكار أف الحسن بن الحسن 196]

ؿ لو عليو السبلـ كاف والي صدقات علي عليو السبلـ في عصره، وكاف الحجاج بن يوسف قا
وىو يسايره في موكبو بالمدينة والحجاج يومئذ أميرىا: أدخل عمك عمر بن علي معك  -يوماً 

 في صدقة علي فإنو عمك وبقية أىلك.
 قاؿ: ال أغيَّر شرط علي، وال أدخل فيها من لم يدخل.

قاؿ: إذف أدخلو معك، فنكص عنو الحسن حين غفل الحجاج، ثم كاف وجهو إلى عبد الملك 
عليو، فوقف ببابو يطلب األذف، فمر بو يحيى بن الحكم، فلما رآه عدؿ إليو وسلم حتى قدـ 

 عليو وسأؿ عن مقدمو فأخبره، فقاؿ يحيى: إني سأنفعك عند عبد الملك.
ودخل الحسن بن الحسن عليو السبلـ على عبد الملك فرحب بو، وأحسن مساءلتو، وكاف 

 : لقد أسرع إليك الشيب.الحسن قد أسرع إليو الشيب، فقاؿ لو عبد الملك
فقاؿ يحيى: وَما يمنعو يا أمير المؤمنين شيبو أماني أىل العراؽ كل عاـ يقدـ عليو منو ركب 

 يمنونو الخبلفة.
فأقبل عليو الحسن بن الحسن وقاؿ: بئس واهلل الرفد رفدت، وليس كما قلت ولكنا أىل بيت 

لملك وقاؿ: ىلم ما قدمت لو؟ يسرع إلينا الشيب، وعبد الملك يسمع فأقبل عليو عبد ا



فأخبره بقوؿ الحجاج فقاؿ: ليس ذلك لو فاكتبوا إليو كتابا ال يجاوزه، ووصلو وكتب لو، فلما 
 خرج من عنده لقي يحيى بن الحكم وعاتبو على سوء محضره، وقاؿ: ما ىذا الذي وعدتني.

ا قضى لك حاجة، وَما فقاؿ لو يحيى: إيهاً عنك، واهلل ال يزاؿ يهابك، ولو ال ىيبتو إياؾ م
 أَلْوُتك رفدًا، أي: ما قصرت في معاونتك.
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 ( اإلماـ زيد بن علي بن الحسين بن علي)أبو الحسين([9])
 ـ( 740 - 698ىػ /  122وقيل  121 - 79)
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 ]بيعتو وخروجو )ع([
عي قاؿ: كاف من [ أخبرنا عبد اهلل بن محمد التيمي بإسناده عن الحارث بن عمرو النخ197]

أمر زيد بن علي عليو السبلـ أف خالد بن عبد اهلل القسري كاف اّدعى عليو ماالً وعلى داود بن 
علي بن عبد اهلل بن العباس، وعلى سعد بن إبراىيم بن عبد الرحمن بن عوؼ، وذلك حين عزؿ 

ستخراج األمواؿ ىشاـ خالداً عن العراؽ َوَولَّى يوسف بن عمر بن أبي عقيل الثقفي، وأمره با
منو، وأف يبسط عليو العذاب، فكتب يوسف بن عمر في ذلك إلى ىشاـ بن عبد الملك وزيد 
يومئذ بالرصافة، فدعاه ىشاـ فذكر لو ذلك وأمره أف يأتي يوسف، فقاؿ لو زيد: ما كاف يوسف 

فخذه بو، صانعاً بي فاصنعو، فأبى ىشاـ، فقاؿ ليوسف: إف أقاـ خالد بن عبد اهلل على زيد بينة 
 وإالّ فاستحلف زيداً ما استودعو شيئاً ثم خل سبيلو.

فقدـ زيد على يوسف، فأرعد لو وأبرؽ، فقاؿ زيد: دعني من إرعادؾ وإبراقك، فلست من 
الذين في يدؾ تعذبهم، اجمع بيني وبين خصمي واحملني على كتاب اهلل وسنة نبيو صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم ال بسنتك وسنة ىشاـ.
تحيا يوسف وتصاغرت إليو نفسو، وعلم أنو ال يحتمل الضيم، فدعا خالدًا، فجمع بينهما فاس

 فابرأه خالد، فخلى سبيل زيد، وقاؿ لخالد: يابن اليهودية أفعلى أمير المؤمنين كنت تفتعل.
[ أخبرنا علي بن الحسين بن الحارث الهمداني بإسناده عن أبي معمر سعيد بن خثيم، 198]

ي عليو السبلـ قاؿ: لما لم يكن ليوسف علينا حجة نخس بي إلى الحجاز، وكاف عن زيد بن عل
ىشاـ كتب إلى يوسف بذلك، وقاؿ: إني أتخوفو، وكنت أحب المقاـ بالكوفة للقاء اإلخواف، 



وكثرة شيعتنا فيها، وكاف يوسف يبعث إلي يستحثني على الخروج، فأتعلل وأقوؿ: إني وجع 
 ىو مقيم بالكوفة. فيمكث ثم يسأؿ عني، فيقاؿ:
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فلما رأيت جّده في شخوصي تهيأت وأتينا القادسية، فلما بلغو خروجي وجو معي رسوالً حتى 
بلغ الُعَذيب، فلحقت الشيعة بي وقالوا: أين تخرج ومعك مائة ألف سيف من أىل البصرة 

َلنا أحد من أىل الشاـ  إالّ عدة يسيرة، فأبيت وأىل الكوفة والشاـ وخراساف والجباؿ، وليس ِقبػَ
عليهم فقالو: ننشدؾ اهلل إالّ رجعت ولم تمض، فأبيت وقلت: لست آمن غدركم كفعلكم 
بجدي الحسين وجد أبي، وغدركم بعمي الحسن واختياركم عليو معاوية، فقالوا: لن نفعل، 

 أنفسنا دوف نفسك فلم يزالوا بي حتى أنعمت لهم.
د بن عمر بن علي أف زيداً صلوات اهلل عليو قاؿ قاؿ أبو معمر: حدثني عبد هلل بن محم

 لغلمانو: اعزلوا متاعي من متاع ابن عمي.
 فقلت لو: ولم ذاؾ أصلحك اهلل ؟

قاؿ: أجاىد بني أمية، واهلل لو أعلم أنو تؤجج لي نار بالحطب الجزؿ، فأقذؼ فيها وأف اهلل 
 أصلح لهذه األمة أمرىا لفعلت.

 لوا جدؾ وأىل بيتك!فقلت لو: اهلل اهلل في قـو خذ
 فأنشأ يقوؿ:

 فإف أقتل فلست بذي خلود .... وإف أبقر اشتفيت من العبيد
قاؿ: ورجع إلى الكوفة، وأقبلت الشيعة وغيرىم تختلف إليو يبايعونو حتى أحصى ديوانو خمسة 

 عشر ألف رجل من أىل الكوفة خاصة، سوى غيرىم.
دعاتو عليو السبلـ نصر بن معاوية بن شداد  قاؿ أبو معمر: فبايعو ثمانوف ألفاً، قاؿ: وكاف

العبسي، وأبو معمر بن خثيم العامري، وعبد اهلل بن الزبير األسدي، ومعاوية بن إسحاؽ بن زيد 
بن حارثة األنصاري، وكاف أبو معمر بن خثيم وفضيل بن الزبير يدخبلف الناس عليو، عليهم 

ال يبصروف شيئاً حتى يدخلوا عليو، براقع ال يعرفوف موحع زيد، فيأتياف بهم من مكاف 
 فيبايعونو، فأقاـ بالكوفة ثبلثة عشر شهراً إالّ أنو كاف بالبصرة نحو شهر.
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 ]بيعة اإلماـ زيد عليو السبلـ[
قاؿ: وكانت بيعتو التي يبايع الناس عليها أنو يبدأ فيقوؿ: إنا ندعوكم أيها الناس إلى كتاب اهلل 

ليو وآلو وسلم وإلى جهاد الظالمين، والدفع عن المستضعفين، وقسم وسنة نبيو صلى اهلل ع
 الفيئ بين أىلو، ورد المظالم، ونصرنا أىل البيت على من نصب لنا الحرب، أتبايعونا على ىذا؟

فإف قالوا: نعم؛ وحع يد الرجل على يده فيقوؿ: عليك عهد اهلل وميثاقو وذمتو وذمة رسولو 
 نا، ولتنصحن لنا في السر والعبلنية.لتفين ببيعتي ولتقاتلن عدو 

 فإذا قاؿ: نعم؛ مسح يده على يده ثم قاؿ: اللهم اشهد.
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 ]الروافض[
.  قاؿ: فلبث بضعة عشر شهراً يدعوا ويبايع حتى دخل عليو قـو

 فقالوا: إلى ما تدعونا ؟
أبيتم فلست  فقاؿ: إلى كتاب اهلل وإحياء السنن وإطفاء البدع، فإف أجبتموني سعدتم، وإف

 عليكم بوكيل، قالوا ال يسعنا ذلك، وخرجوا يقولوف: سبق اإلماـ.
[ وأخبرنا أبو الطيب أحمد بن فيروز الكوفي بإسناده عن يحيى بن الحسين بن القاسم 199]

بن إبراىيم عليهم السبلـ قاؿ: حدثني أبي، عن أبيو، قاؿ: لما ظهر زيد بن علي عليو السبلـ 
الحق فأجابتو الشيعة، وكثير من غيرىا، وقعد قـو عنو وقالوا لو: لست  دعا الناس إلى نصرة

 أنت اإلماـ.
 قاؿ: فمن ىو؟

 قالوا: ابن أخيك جعفر.
 قاؿ لهم: إف قاؿ جعفر أنو اإلماـ فقد صدؽ فاكتبوا إليو وسلوه.

 قالوا: الطريق مقطوع وال نجد رسوالً إالّ بأربعين دينارًا.
 كتبوا.قاؿ: ىذه أربعوف ديناراً فا 

 وأرسلوا إليو، فلما كاف من الغد أتوه فقالوا: إنو يداريك.
 قاؿ: ويلكم إماـ يداري من غير بأس أو يكتم حقًا، أو يخشى في اهلل أحدًا!؟

فاختاروا مني أف تقاتلوا معي وتبايعوني على ما بويع عليو علي والحسن والحسين عليهم السبلـ 
 نتكم.، أو تعينوني بسبلحكم وتكفوا عني ألس

 قالوا: ال نفعل.



قاؿ: اهلل أكبر، أنتم واهلل الروافض الذي ذكر جدي رسوؿ اهلل قاؿ: ))سيكوف من بعدي قـو 
يرفضوف الجهاد مع األخيار من أىل بيتي، ويقولوف: ليس عليهم أمر بمعروؼ وال نهي عن 

 منكر، يقلدوف دينهم ويتبعوف أىواءىم((.
وجو أمر أصحابو باالستعداد وواعدىم ليلة األربعاء غرة قاؿ أبو معمر في حديثو: فلما دنا خر 

 صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة، وشاع ذلك في الناس.
ودخل سليماف بن سراقة البارقي على يوسف بن عمر، فذكر ذلك لو، فبعث إلى الحكم بن 

 الصلت وأمره أف يجمع أىل الكوفة في المسجد األعظم.
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سجد، وذلك في يـو الثبلثاء قبل خروج زيد، وطلب زيداً في دار معاوية فخرج أىلها فأتوا الم
بن إسحاؽ، وظهر ليلة األربعاء لسبع بقين من المحـر في تلك الدار في ليلة شديدة البرد، 

ونادى أصحابو عليو السبلـ: يامنصور أمت، وكاف شعارىم، وأصبح زيد ولم يوافو من أصحابو 
 رجل.إالّ مئتا رجل وثمانية عشر 

 فقاؿ: سبحاف اهلل، أين من بايعنا ؟!
 قيل: إنهم محتبسوف في المسجد األعظم.

 ونادى أصحابو: معاشر المسلمين أجيبوا دعوة ابن نبيكم وال تنقضوا بيعتكم.
فسمع يوسف بن عمر ذلك، فأخذ أبواب األزقة وأفواه السكك، والتأـ إلى زيد نحواً من 

 خمس مائة رجل، وخرج إليهم زيد.
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 ]تاريخ خروج اإلماـ زيد عليو السبلـ[
[ فأخبرنا علي بن الحسين بن سليماف البجلي بإسناده عن كثير النّواء: أف زيداً عليو 200]

السبلـ خرج يـو األربعاء غرة صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة، وعلى العراقين يومئذ يوسف بن 
لملك، فخرج على أصحابو على برذوف عمر بن أبي عقيل الثقفي من قبل ىشاـ بن عبد ا

أشهب، في قبا أبيض ودرع تحتو، وعمامة وبين يدي قربوسو مصحف منشور، فقاؿ: سلوني، 
فواهلل ما تسألوني عن حبلؿ وحراـ، ومحكم ومتشابو، وناسخ ومنسوخ، وأمثاؿ وقصص إاّل 

 تاج إليو ىذه األمة.أنبأتكم بو، واهلل ما وِقفت ىذا الموقف إاّل وأنا أعلم أىل بيتي بما تح



ثم قاؿ: الحمد هلل الذي أكمل لي ديني، إني ألستحيي من جدي أف ألقاه ولم آمر في أمتو 
 بمعروؼ، ولم أنهي عن منكر.

ثم قاؿ: أيها الناس أعينوني على أنباط أىل الشاـ، فواهلل ال يعينني عليهم أحد إالّ جاء يـو 
 القيامة آمناً حتى يجوز الصراط.

ن األوصياء والنجباء، والعلماء، ونحن خزاف علم اهلل، وورثة وحي اهلل، وعترة رسوؿ ثم قاؿ: نح
اهلل وشيعتنا رعاة الشمس والقمر، واهلل ال يقبل اهلل التوبة إالّ منهم، وال يخص بالرحمة أحدًا 

 سواىم.
فلما خفقت الراية على رأسو قاؿ: اللهم لك خرجت، وإياؾ أردت، ورحوانك طلبت، ولعدوؾ 

صبت، فانتصر لنفسك ولدينك، ولكتابك ولنبيك، وألىل بيت نبيك، وألوليائك من المؤمنين، ن
 اللهم ىذا الجهد مني، وأنت المستعاف.

أخبرنا علي بن داود بن نصر بإسناده عن أبي الجارود عن زيد بن علي عليهما [ »201]
اهلل ال تسألوني عن آية من  السبلـ قاؿ: قاؿ: سلوني قبل أف تفقدوني، فإنكم لن تسألوا مثلي، و 

كتاب اهلل إال أنبأتكم بها، وال تسألوني عن حرؼ من سنة رسوؿ اهلل إالّ أنبأتكم بو، ولكنكم 
 «.زدتم ونقصتم وقدمتم وأخرتم فاشتبهت عليكم األحاديث
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[ أخبرنا علي بن الحسين بن الحارث الهمداني بإسناده عن سعيد بن خثيم: أف زيد بن 202]
لي عليو السبلـ كتَّب كتائبو، فلما خفقت راياتو رفع يديو إلى السماء ثم قاؿ: الحمد هلل الذي ع

أكمل لي ديني واهلل ما يسرني أني لقيت محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولم آمر في أمتو 
عليو  بالمعروؼ، ولم أنههم عن المنكر، واهلل ما أبالي إف أقمت كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل
وآلو وسلم أنو تأججت لي نار ثم قذفت فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة اهلل، واهلل ال 

ينصرني أحد إاّل كاف في الرفيق األعلى مع محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السبلـ، ويحكم أما تروف ىذا القرآف بين أظهركم، جاء بو محمد 

 ليو وآلو وسلم ونحن بنوه.صلى اهلل ع
يا معشر الفقهاء، ويا أىل الحجى أنا حجة من اهلل عليكم ىذه يدي مع أيديكم على أف نقيم 

حدود اهلل ونعمل بكتاب اهلل، ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم، فإف لم 
 لقد علمت علم أبي علي أنبئكم بكل ما سألتم فولوا من شئتم ممن علمتم أنو أعلم مني، واهلل

بن الحسين، وعلم عمي الحسن، وعلم جدي الحسين عليهم السبلـ وعلم علي بن أبي طالب 



وصي رسوؿ اهلل وعيبة علمو، وإني ألعلم أىل بيتي، واهلل ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من 
 شمالي، وال انتهكت محرماً منذ عرفت أف اهلل يؤاخذني، ىلموا فسلوني.

م سار حتى انتهى إلى الكناسة، فحمل على جماعة من أىل الشاـ كانوا بها، ثم سار إلى قاؿ: ث
 الجبَّانة، ويوسف بن عمر يومئذ مع أصحابو على التل، فشد بالجمع على زيد وأصحابو.

قاؿ أبو معمر: فرأيتو عليو السبلـ شد عليهم كأنو الليث حتى قتلنا منهم أكثر من ألفي رجل ما 
 والكوفة، وتفرقنا فرقتين، فكنا من أىل الكوفة أشد خوفاً.بين الحيرة 
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قاؿ أبو معمر: فلما كاف يـو الخميس حاصت حيصة منهم، فقتلنا منهم أكثر من مائتي رجل، 
فلما جّن علينا الليل ليلة الجمعة كثر فينا الجراح واستباف فينا الفشل، وجعل زيد عليو السبلـ 

ف ىؤالء يقاتلوف عدوؾ وعدو رسولك ودينك الذي ارتضيتو لعبادؾ، يدعوا، وقاؿ: اللهم إ
 فاجزىم أفضل ما جازيت أحداً من عبادؾ المؤمنين.

ثم قاؿ لنا: أحيو ليلتكم ىذه بقراءة القرآف والدعاء والتهجد، والتضرع إلى اهلل تعالى، فبل 
 كم.أعلم واهلل أنو أمسى على األرض عصابة أنصح هلل ولرسولو ولئلسبلـ من
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 ]استشهاد اإلماـ زيد بن علي عليو السبلـ[
[ وحدثنا محمد بن جعفر القرداني بإسناده عن أبي مخنف قاؿ: فلما كاف من الغد غداة 203]

الجمعة دعا يوسف بن عمر الرياف بن سلمة فأتاه في غير سبلح فقاؿ: قبحك اهلل من صاحب 
في أىل الشاـ إلى زيد بن علي في دار الرزؽ، حرب، ثم دعا العباس بن سعد المزني، فبعثو 

وخرج زيد بن علي عليو السبلـ في أصحابو فلما رآىم العباس بن سعد نادى بأىل الشاـ: 
 األرض األرض.

 ألنو لم يكن لو رجَّالة، فنزؿ كثير فاقتتلوا قتاالً شديداً.
الثاني، ثم على  وقاؿ أبو معمر في حديثو: فشددنا على الصف األوؿ حتى فضضناه، ثم على

الثالث، وىزمناىم، وجعل زيد بن علي عليو السبلـ يقوؿ: نَولَِئْن ُمت ْم َأْو قُِتْلُتْم إِلَلى اهلل 
 [ وجعلوا يرمونو فأصابتو ثبلث عشرة نشابة.158ُتْحَشُروَفن]آؿ عمراف:

حتى خرج  قاؿ: فبينا نحن نكاّرىم إذ رُمي عليو السبلـ بسهم في جبينو األيسر، فخالط دماغو



 من قفاه. فقاؿ: الشهادة في اهلل و الحمد هلل الذي رزقنيها.
 ثم قاؿ: ادعوا لي القين، فحملناه على حمار إلى بيت امرأة ىمدانية.

[ أخبرنا علي بن الحسين بن سليماف البجلي بإسناده عن أبي معمر قاؿ: كنت جالساً 204]
ت، فقاؿ لي: أدعوا لي يحيى، فدعوناه، بين يدي زيد بن علي عليو السبلـ وىو في كرب المو 

فلما دخل جمع قميصو في كفو، وجعل يمسح ذلك الكرب عن وجو أبيو، وقاؿ: أبشر يابن 
 رسوؿ اهلل، تقدـ على رسوؿ اهلل وعلي والحسن والحسين وخديجة وفاطمة وىم عنك راحوف.

 قاؿ: صدقت يابني فما في نفسك؟
 أجد أحداً يعينني. قاؿ: أف أجاىد القـو واهلل إالّ أف ال

قاؿ: نعم يابني جاىدىم، فواهلل إنك لعلى الحق وىم على الباطل، وإف قتبلؾ في الجنة 
 وقتبلىم في النار.
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 ]ما صنع بالجسم والرأس الشريفين بعد استشهاده[
قاؿ أبومخنف في حديثو :حدثني سلمة بن ثابت، وكاف مع زيد بن علي عليو السبلـ: أنو دخل 

و صلوات اهلل عليو فجاؤه بطبيب يقاؿ لو سفياف فانتزع النصل من جبينو؛ وأنا أنظر، فما علي
 عدا أف انتزعو حتى قضى نحبو.

 فقاؿ لو أصحابو: أين ندفنو؟
 قاؿ بعضهم: نحتز رأسة، ونطرحو بين القتلى فبل يعرؼ.

 قاؿ ابنو: واهلل ال أجعل جسد أبي طعاماً للكبلب.
باسية، فأشرت عليهم أف ينطلقوا بو إلى موحع قد احتفر فيدفنوه فيو، وقاؿ بعضهم: ندفنو بالع

ويجروا عليو الماء، فأخذوا برأيي، فانطلقنا ودفناه وأجرينا عليو الماء، ومعنا سندي فذىب إلى 
الحكم بن الصامت من الغد يـو السبت، فبعث إلى ذلك الموحع واستخرج زيداً عليو السبلـ 

يوسف بن عمر، فأمر بجثتو، فصلبت في الكناسة ىو ونصر بن وحز رأسو، وسرح بو إلى 
 خزيمة ومعاوية بن إسحاؽ األنصاري.
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 ]إخبار اإلماـ علي عليو السبلـ بما سيجري لولده زيد[
[ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد األسدي القاحي، بإسناده عن ابن عباس قاؿ: 205]

ة في نفر من أصحابو فبكى وبكوا من بكائو، فقيل لو: يا أمير مرَّ علي عليو السبلـ بالكناس
 المؤمنين، ما يبكيك، وَما قصتك؟

قاؿ: أخبرني حبيبي رسوؿ اهلل: ))أف رجبًل من ولدي يصلب ىاىنا ال ترى الجنة عين رأت 
 عورتو((.

[ أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بإسناده عن خالد بن بكير بن خالد بن 206]
سماعيل مولى آؿ الزبير قاؿ: ذىبت مع عمي محمد بن إسماعيل إلى الكناسة فرأيت زيد بن إ

علي عليو السبلـ مصلوباً عرياناً، فقاؿ لي عمي: اشهد يابني أني كنت عند علي بن الحسين 
عليو السبلـ وزيد يومئٍذ صغير يلعب مع الصبياف فَكبى لوجهو فَدَمى فقاـ إليو أبوه علي بن 

 عليو السبلـ َفِزعاً يمسح الدـ عن وجهو.الحسين 
فقاؿ: أعيذؾ باهلل أف تكوف المصلوب بأرض العراؽ، فإنا كنا نتحدث أف رجبًل منا يقاؿ لو زيد 

 يصلب بأرض العراؽ في سوؽ من أسواقها، من نظر إلى عورتو متعمداً أصلى اهلل وجهو النار.
اده عن جعفر بن محمد، عن أبيو عن [ أخبرنا علي بن الحسن بن سليماف البجلي بإسن207]

جده، عن الحسين بن علي عليهم السبلـ أف علياً أمير المؤمنين صلوات اهلل عليو خطب على 
منبر الكوفة، فذكر أشياء وفتناً حتى ذكر أنو قاؿ: ثم يملك ىشاـ تسع عشرة سنة، وتواريو 

ولدي الطيب المطيب، ال أرض رصافة رصفت عليو بالنار، مالي وَما لهشاـ جبار عنيد قاتل 
تأخذه رأفة وال رحمة، يصلب ولدي بكناسة الكوفة زيد في الذروة الكبرى من الدرجات العلى، 

فإف يقتل زيد فعلى سنة أبيو، ثم الوليد فرعوف خبيث شقي غير سعيد، يالو من مخلوع قتيل، 
باد، ذره يأكل ويتمتع فاسقها وليد، وكافرىا يزيد وطاغوتها أزيرؽ يزيد متقدمها ابن آكلة األك

 ويلهو األمل، فسوؼ يعلم غداً من الكذاب األشر.
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[ أخبرنا عبد اهلل بن الحسن بن مهدي الكوفي العطار بإسناده عن إبراىيم بن محمد بن 208]
سعيد الثقفي قاؿ: قاؿ جرير بن عبد الحميد: كانت خشبة زيد بن علي عليو السبلـ يحرسها 

 أربعوف رجبًل.
 ؿ إبراىيم: وكاف زىير بن معاوية الجعفي الفقيو فيما ذكر قيس بن الربيع يحرسها.قا

 قاؿ: وكاف سفياف الثوري يغدو وعليو سيف حنفي وكساء أسود يحرسها.
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 ]بعض من بايعوا اإلماـ زيد عليو السبلـ[
 لي عليو السبلـ.[ أخبرنا ابن مهدي بإسناده عن منصور بن المعتمر قاؿ بايعنا زيد بن ع209]
[ قاؿ إبراىيم باسناده عن كثير الحرمي قاؿ: قِدـ علينا يزيد بن أبي زياد صاحب عبد 210]

الرحمن بن أبي ليلى الرّقة يدعوا الناس إلى بيعة زيد بن علي عليو السبلـ فأجابو ناس من أىل 
 الرقة، كثير وأجبتو فيمن أجاب.

فأجابو  -وىو يؤمئذ قاحي المدائن  -ن األرت وكتب زيد عليو السبلـ إلى ىبلؿ بن خباب ب
 وبايع لو أىل المدائن.

ودعى أبا حنفية فأجابو، وكاف مريضاً، وكاف رسولو إليو زياد بن المنذر، والفضيل بن الزبير 
 فقاؿ: ىو واهلل صاحب الحق، وىو أعلم من نعرفو في ىذا الزماف.

حرب عدوؾ، وحث الناس على الخروج  وأنفذ إليو ثبلثين ألف درىم، وقاؿ: استعن بها على
 معو.

 وقاؿ: إف شفيت ال أخرجن معو.
 وقد روى أبو حنيفة عن زيد بن علي شيئاً كثيرًا.

وبايعو ابن شبرمة ومسعر بن كداـ، واألعمش والحسن بن عمارة وأبو الحصين، وقيس بن 
سعد، وحضر معو  الربيع، و سلمة بن كهيل، وىاشم بن البريد، والحجاج بن دينار، وىاروف بن

من أىلو الوقعة: محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن )النفس الزكية(، وعبد اهلل بن علي 
بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وابنو يحيى بن زيد،  -أـ عبد اهلل  -بن الحسين وأمو 

 والعباس بن ربيعة من بني عبد المطلب فجرح محمد بن عبد اهلل وعبد اهلل بن علي.
اؿ زيد بن المعزؿ: قتل زيد عليو السبلـ وىو بن اثنتين وأربعين سنة، وقيل: سبع وأربعوف، وق

 وقيل: ثماف وأربعوف، فأما الحسين بن زيد بن علي فإف الواقدي ذكر عنو ستاً وأربعين.
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 ]صفة اإلماـ زيد عليو السبلـ[
ين، تاـ الخلق، طويل القامة، كث وكاف زيد عليو السبلـ أبيض اللوف، أْعَين، مقروف الحاجب

 اللحية، عريض الصدر، أْقنى األنف، أسود الرأس واللحية، إالّ أنو خالطو الشيب في عارحيو.
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 ]الجزاء من جنس العمل[
قاؿ إبراىيم بن محمد الثقفي بإسناده عن عبيد بن كلثـو أف يوسف بن عمر لما قتل زيد بن 

 قتلو اهلل شر قتلة وصلب. علي عليو السبلـ لم يلبث أف
وأما ىشاـ فنبشو عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن العباس لما ظهر، فصلبو ميتاً، ثم أحرقو على 

 خشبتو فقاؿ:
 حسبت أمية أف سترحى ىاشم .... عنها وتقتل زيدىا وحسينها
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 ( اإلماـ: يحيى بن زيد بن علي بن الحسين )أبو عبد اهلل([10])
 ـ( 743 - 716ىػ / 125 - 98)
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 ]مولد اإلماـ يحيى بن زيد عليهما السبلـ[
[ أخبرنا أحمد بن محمد بن بهراـ النماري بإسناده عن الزبير بن بكار أف زيد بن علي 211]

عليو السبلـ َوَلَد يحيى بن زيد المقتوؿ بخراساف، وحسيناً وعيسى و محمدًا، وأـ يحيى ريطة 
اهلل بن محمد بن علي بن أبي طالب، وأمها رائطة بنت الحارث بن نوفل بنت أبي ىاشم عبد 

 بن الحارث بن عبد المطلب.
[ أخبرنا عبد اهلل بن الحسن بن مهدي بإسناده عن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي 212]

 أف أباه كاف يتمثل بهذه األبيات كثيرًا في يحيى بن زيد، وىي:
 نجاه من لجج الخضم المزبد فلعّل راحم أـ موسى والذي ....

 يُزِيِّن ريطة بعد حزف فؤادىا .... يحيى ويحيى بالكتائب مرتدي
 حتى يهيج على أمية كلها .... يوماً كراغية الفصيل المقصد

 يا بن الزكي ويابن بنت محمد .... وابن الشهيد المستراد السيد
حسن بن جعفر العلوي: أف [ أخبرنا أحمد بن علي بن عافيو، بإسناده عن يحيى بن ال213]



 زيداً أوصى يحيى ابنو عند موتو بقتاؿ بني أمية.
قاؿ يحيى بن الحسن: فحدثني شيخ من أىل واسط يكنى أبا علي بإسناده عن علي بن المغيرة 

قاؿ: سمعت زيد بن علي يقوؿ البنو يحيى عليهما السبلـ عند موتو: يا بني عليك باتقاء اهلل 
 وجهاد أعداء اهلل.

[ أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم الكوفي بإسناده عن علي بن المغيرة قاؿ: لما رجع 214]
زيد بن علي من الشاـ إلى الكوفة وقدـ يحيى بن زيد من المدينة إلى أبيو، فلم يزؿ معو، وشهد 

معو الحرب، وكاف وصيو من بعده، ثم نجم بخراساف طالعاً، فدّوخ أمراء الفاسقين بها، فلما 
 يى عليو السبلـ قطع اهلل دابر الظالمين، وكاف البوار بهم حااًل.أصيب يح
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[ وأخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ الزيدي بإسناده عن حماد بن يعلى، عن يحيى بن زيد 215]
عليو السبلـ قاؿ: إف ممن يصف ىذا األمر، ويزعم أنو من أىلو، َمْن الخبلؽ لهم، ذلك أف 

يو تنطق بو ألسنتهم، ولم تعتقد عليو قلوبهم، فإذا اجتمع القوؿ صدورىم حيقة بو حرجة ف
واليقين والعمل فوصف اللساف وانشرح بو الصدر وعقد عليو القلب باليقين تسارعت النفس 

 إليو بالعمل، فذلك المؤمن عند اهلل جل ثناؤه، وذلك معنا ومنا.
ثابت الليثي، وكاف مع زيد بن  [ وأخبرنا عبد اهلل بن محمد التيمي بإسناده عن سلمة بن216]

علي عليو السبلـ يقاتل معو، وكاف آخر من انصرؼ من الناس يومئذ ىو وغ الـ لمعاوية بن 
إسحاؽ رحمو اهلل تعالى قاؿ: أقبلت أنا وصاحبي نُقّص أثر زيد بن علي عليو السبلـ فنجده قد 

 رحب وشاكر.أنزؿ وأدخل بيت ]حّراف بن[ أبي كريمة، في سكة البريد، في دور أ
قاؿ سلمة: فدخلت عليو فقلت: جعلني اهلل فداؾ، كيف أنت؟ وقد انطلق أصحابو فجاؤه 

 بطبيب يقاؿ لو سفياف مولى لبني أوس، فانتزع النصل من جبهتو فلم يلبث أف قضى.
 فذكر في دفنو ما قدمناه.

نزؿ بها وتصدع قاؿ: ثم انصرفنا حتى أتينا جبانة السبيع ومعنا ابنو يحيى عليو السبلـ فلم 
 الناس، فبقيت في رىط معو ال يكونوف عشرة، فقلت لو: يا ىذا، الصبح قد غشيك، أين تريد؟

 قاؿ: أريد النهرين. -ومعو أبو الصبار ]العبدي[  -
فبل تبرح  -وظننت أنو يريد يتشطط الفرات ويقاتل  -فقلت لو: إف كنت إنما تريد ا لنهرين 

  ما ىو قاض.مكانك حتى تقاتلهم أو يقضي اهلل
 فقاؿ: أريد نهري كرببلء.



 قلت: فالنجاء قبل الصبح.
فخرج من الكوفة، وخرجت أنا وىو وأبو الضبار ورىط معنا، فلما خرجنا من الكوفة سمعنا 

 أذاف المؤذنين فصلينا الغداة بالنخيلة، ثم توجهنا سراعا ِقَبَل نينوى.
 بشر فأسرع السير.فقاؿ: إني أريد سابقاً مولى بشر بن عبد الملك بن 
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فكنت إذا لقيت القـو أستطعمهم، فُأطعم األرغفة فأطعمو إياىا فانتهينا إلى نينَػَوى، وقد أظلمنا، 
 فأتينا منزؿ سابق فاستفتحت الباب.

فخرج إلينا، فقلت ليحيى عليو السبلـ: أما أنا فآتي الفيـو فأكوف بو، فإذا بدا لك أف ترسل 
 وخلفتو عند سابق، وكاف آخر عهدي بو. إلي فارسل، ثم مضيت
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 تتمة مصابيح أبي العباس الحسني
تّممو وجمعو الشيخ علي بن ببلؿ اآلملي الزيدي مولى السيدين اإلمامين المؤيد باهلل وأبي 

 طالب عليهما السبلـ
 )من أعبلـ القرف الرابع الهجري(
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 ]مقدمة المؤلف[
ببلؿ رحمو اهلل: كاف الشريف أبو العباس رحمو اهلل تعالى ونّضر وجهو قاؿ أبو الحسن علي بن 

قد بلغ في تصنيف ىذا الكتاب إلى ىذا الموحع، فحاؿ بينو وبين إتمامو قضاء اهلل الذي 
المفر منو وال مهرب، فسألنا بعض أصحابنا أيده اهلل بطاعتو إتمامو على حسب ما ابتدأه، 

 تدائو.فأجبتو إلى ملتمسو وىذا حين اب
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 ]تابع ترجمة اإلماـ يحيى بن زيد[
 ]خروج اإلماـ يحيى بن زيد عليهما السبلـ إلى خراساف[

[ حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراىيم الحسني )رحمو اهلل( بإسناده عن ابن عياش قاؿ: خرج 1]
لم يزؿ يتنقل يحيى بن زيد عليهما السبلـ إلى خراساف في عدة من أصحاب أبيو عليو السبلـ ف

 في كورىا حتى خرج في زماف الوليد بن يزيد ، قاؿ: كاف قد أقاـ بمرو حيناً وبسرخس.
[ حدثنا أبو العباس رحمو اهلل أيضاً بإسناده عن أبي مخنف لوط بن يحيى قاؿ: لما قتل زيد 2]

فأتى بن علي عليو السبلـ خرج ابنو يحيى بن زيد إلى الرَّي، فأقاـ بها غير كثير، ثم شخص 
قْوَمس، فأقاـ بها يسيرًا، ثم سار فأتى سرخس، فنزؿ بزيد بن عمرو وأقاـ عنده ستو أشهر، ثم 

شخص فأتى أْبرشهر، فنزؿ بزياد بن زرارة العامري، فأقاـ عنده أشهرًا، ثم شخص فأتى بلخاً 
فنزؿ بالحريش بن عمرو بن داود البكري فأقاـ عنده، فلم يزؿ عند الحريش حتى ىلك ىشاـ 

 ن عبد الملك بن مرواف )غضب اهلل عليو( وولي الوليد بن يزيد )غضب اهلل عليو(.ب
[3 ، [ حدثنا أبو العباس بإسناده عن أبي مخنف، قاؿ أبو مخنف: وحدثني عبيدة بن كلثـو

قاؿ: وأقاـ يحيى بن زيد بن علي عليهم السبلـ عند الحريش حتى ىلك ىشاـ بن عبد الملك 
 وولي الوليد بن يزيد.
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 ]موقف والي خراساف من يحيى بعد قدومو[
وىو يومئذ على خراساف، يخبره بمسير يحيى  -قاؿ: وكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار 

بن زيد عليهما السبلـ إلى خراساف، فبعث نصر بن سيار إلى عقيل بن معقل الليثي يأمره 
 يو السبلـ."بأخذ" الحريش فيزىق نفسو أو يدفع إليو يحيى بن زيد عل

فبعث عقيل إلى الحريش رحمو اهلل تعالى فسألو عن يحيى، فقاؿ: ال علم لي بو. فجلده ستمائة 
سوط، فقاؿ لو الحريش رحمو اهلل "واهلل" لو كاف تحت قدمي ما رفعتهما لك عنو، فاقض ما 

أبي أنت قاض، فقاؿ قريش بن الحريش لما رأى مافعل عقيل بأبيو وخاؼ عليو القتل: ال تقتل 
وأنا أدلك على طِلبك، فأرسل معو رسبًل فدلهم على يحيى بن زيد وىو في جوؼ بيت، فأخذوا 

فأتي بو نصر بن  -معو يزيد بن عمرو والفضل مولى عبد القيس، كاف أقبل معو من الكوفة 
 سيار فحبسو، وكتب إلى يوسف بن عمر يخبره الخبر.

يخلي سبيلو وسبيل من معو، فدعا نصر بن فكتب الوليد إلى نصر بن سيار يأمره أف يؤمنو و 
سيار بيحيى بن زيد فأمره بتقوى اهلل وحذره من الفتنة، ووَصلو بألف درىم، وحملو على بغلين، 



وأمره أف يلحق بالوليد بن يزيد، فأقبل يحيى بن زيد عليو السبلـ ومن معو حتى نزؿ بسرخس 
سيار يأمره بإشخاصو عنها، وكتب إلى  فأقاـ بها وعليها عبد اهلل بن قيس فكتب إليو نصر بن

الحريش بن يزيد التميمي؛ وكاف من أشراؼ تميم؛ وكاف عاملو على طوس "يأمره" إذا مّر بو 
يحيى بن زيد عليو السبلـ أف يشخصو، وال يذره يقيم بطوس، وأف ال يفارقو حتى يؤديو إلى 

قيس من سرخس، فأقبل حتى عمرو بن زرارة، وكاف عاملو على أبرشهر، فأشخصو عبد اهلل بن 
نزؿ بطوس، فأمره الحريش بن يزيد باالرتحاؿ "منها"، ووكل بو سرحاف بن فروخ بن مجاىد بن 

 بلعاء العنبري؛ وكاف على مسلحتو، وأمره أف ال يفارقو حتى يدفعو إلى عمرو بن زرارة.
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فكتب نصر بن سيار إلى  فلما بلغ عمرو بن زرارة خبره كتب إلى نصر بن سيار يخبره الخبر،
عبد اهلل بن قيس وإلى الحريش بن يزيد يأمرىما باللحاؽ بعمرو بن زرارة، فإذا اجتمعوا نصبوا 

 الحرب ليحيى بن زيد عليو السبلـ وعمر و بن زرارة عليهم.
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 ]قتاؿ يحيى بن زيد عليو السبلـ واستشهاده[
رة، فاجتمعوا ونصبوا الحرب ليحيى بن زيد فسارا في أصحابهما حتى قدما على عمرو بن زرا

عليو السبلـ وىم عشرة آالؼ مقاتل، ويحيى بن زيد عليو السبلـ في سبعين رجبًل، فقاتلهم 
 وىزمهم، وقُتل عمرو بن زرارة وأصاب يحيى وأصحابو دواباً كثيرة.

لم يعرض ثم أقبل يحيى بن زيد عليو السبلـ حتى مر بهراة وعليها مغلس بن زياد العامري ف
واحد منهما لصاحبو، وسار يحيى بن زيد عليو السبلـ فقطع ىراة، وبلغ الخبر نصر بن سيار، 

فوجو سلم بن أحوز التميمي )غضب اهلل عليو( في طلبو، فقدـ ىراة حيث ارتحل يحيى بن زيد 
 عليو السبلـ منها، فتبعو فلحق بو بالجوزجاف بقرية يقاؿ لها: أرعوى وعليها حماد بن عمرو

 السعدي.
قاؿ: ولحق بيحيى بن زيد عليو السبلـ رجل من بني حنيفة يقاؿ لو العجاـر فقتل معو، ولحق بو 

 الحسحاس بن المتمارس األزدي، فقطع نصر بن سيار يديو ورجليو بعد ذلك.
ثم التقوا وقد جعل سلم بن أحوز على ميمنتو سورة بن محمد بن عزيز الكندي، وعلىميسرتو 

 لسعدي، قاؿ: فاقتتل الفريقاف قتاالً شديداً.حماد بن عمرو ا



قاؿ: ثم إف رجبلً من بني عنزة يقاؿ لو: عيسى مولى لعيسى بن سليماف، رمى يحيى بن زيد 
 عليو السبلـ بنشابة وقعت في جبهتو فصرعتو، وأنكسر أصحابو وقتلوا جميعاً.

صريعاً فاحتز رأسو، قاؿ: ومر سورة بن محمد بن عزيز الكندي بيحيى بن زيد عليو السبلـ 
 وأخذ عيسى العنزي سلبو وغلبو سورة على الرأس، فانطلق بو إلى نصر بن سيار.

[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن سلم الحذاء ، قاؿ: كنا مع يحيى بن زيد عليو السبلـ 4]
 والرحواف بخراساف قاؿ: فقدمنا ما نحن إالّ سبعوف أو ثمانوف رجبلً يـو لقي عمرو بن زرارة.

 قاؿ: وكاف لقيو بخراساف.
 قاؿ: فقدمنا يحيى بن زيد في مقدمتو، ونحن سبعة عشر فارساً أو ثمانية عشر.

قاؿ: فلقينا عمرو بن زرارة في أربعة آالؼ أو خمسة آالؼ، قاؿ: فتلقانا حرب بن محربة أبو 
 نصر بن حرب.
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دى: يا أيها الناس، إف األمير قاؿ: فكأني أنظر إلى شيخ حخم قد جاء براية فركزىا، ثم نا
 عمرو بن زرارة يدعوكم إلى األماف وىذه راية األماف، فمن جاءه فهو آمن.

 قاؿ: وكنت في آخرىم فأحرط بو الذي كاف بين أيدينا.
 قاؿ: فواهلل ما أعلم إالّ أني قد سمعتها.

عني فإني  قاؿ: ثم لحقنا يحيى بن زيد عليو السبلـ وأرسل إلى عمرو بن زرارة أف انصرؼ
 لست أريدؾ وال أريد شيئاً من عملك، وإنما أريد بلخاً وناحيتها وال أريد مروًا فتنح عني.

فقاؿ عمرو بن زرارة: ال واهلل اليكوف ذلك أبداً إالّ أف تعطي بيدؾ وتدخل في األماف، وإال 
 قاتلتك.

الجنة.. الجنة.. قاؿ: فكأني أنظر إلى يحيى عليو السبلـ وأسمع صوتو من خلفي وىو ينادي: 
 يامعشر المسلمين الحقوا بسلفكم الشهداء المرزوقين )رحمكم اهلل(.

 قاؿ: ثم تحمَّل عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا.
قاؿ: واستقبلنا عمرو بن زرارة يصيح بأصحابو. قاؿ: فما كانت إالّ إياىا حتى قتل عمرو بن 

ن زيد عليو السبلـ الجوزجاف ، ثم زرارة، وانكشف أصحابو وأخذوا الطريق حتى أتى يحيى ب
 لحق بعُد قوـٌ من الزيدية بيحيى عليو السبلـ، قاؿ: وكانوا قريباً من خمسين ومائة رجل.
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 ]حثو )ع( ألصحابو على الجهاد[
[ حدثنا أبو العباس عن ابن محمد التنوخي، بإسناده عن سلمة بن عامر الهمداني، قاؿ: لما 5]

)غضب اهلل عليو( يحيى بن زيد عليهما السبلـ أقبل يحيى على أصحابو، وافق سلم بن أحوز 
فقاؿ: يا عباد اهلل، إف األجل محضره الموت، وإف الموت طالب حثيث ال يفوتو الهارب، وال 

يعجزه المقيم، فاقدموا )رحمكم اهلل( على عدوكم والحقوا بسلفكم، الجنة.. الجنة، اقدموا وال 
رؼ من الشهادة، فإف أشرؼ الموت قتل في سبيل اهلل، فلتقر تنكلوا، فإنو ال شرؼ أش

بالشهادة أعينكم، ولتنشرح للقاء اهلل صدوركم، ثم نهد إلى القـو فكاف واهلل أرغب أصحابو في 
 القتل في سبيل اهلل جل ثناؤه.
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 ]استشهاد يحيى بن زيد عليهما السبلـ[
عن أبي القاسم، وعن جابر بن عوف قاال: قتل يحيى [ حدثنا أبو العباس رحمو اهلل، بإسناده 6]

بن زيد بن علي عليهم السبلـ ، بالجوزجاف، قتلو سلم بن أحوز )غضب اهلل عليو( وكاف مع 
يحيى بن زيد عليهما السبلـ يومئذ مائة وخمسوف رجبًل، وكاف مع سلم بن أحوز عشرة آالؼ 

  عنهم وأرحاىم.رجل، فقتل يحيى بن زيد عليو السبلـ وأصحابو رحي اهلل
قاؿ جابر بن عوف : استشهد يحيى بن زيد عليو السبلـ يـو الجمعة بعد الصبلة، فَُأِخَذ رأسو 

فَػُبِعَث بو إلى نصر بن سيار، وبعث بو نصر إلى الوليد بن يزيد، وصلب يحيى عليو السبلـ على 
 رين ومائة.باب مدينة الجوزجاف، بقرية يقاؿ لها أرعوى، قاؿ: وذلك في سنة خمس وعش

قاؿ جابر: فلم يزؿ يحيى مصلوباً حتى ظهرت المسودة بخراساف، فأتوه فأنزلوه من خشبتو 
فغسلوه وحنطوه وكفنوه ودفنوه، وولي ذلك منو خالد بن إبراىيم بن داود البكري وحاـز بن 

 خزيمة التميمي وعيسى بن ماىاف.
م السبلـ فقيل لو: إف أردت ذلك قاؿ: وكاف أبو مسلم يتتبع قتلة يحيى بن زيد بن علي عليه

فعليك بالديواف، فدعا أبو مسلم بالجرائد، فنظر من شهد قتل يحيى بن زيد عليو السبلـ فلم 
يدع أحداً منهم إالّ قتلو، وأبو مسلم ىو صاحب الدولة الذي كاف زواؿ ملك بني أمية على 

 يديو.
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 س الزكية([( اإلماـ محمد بن عبد اهلل بن الحسن )النف11])
 ـ( 762 - 712ىػ /  145 - 93)
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 ]فضلو وزىده وشجاعتو )ع([
[ حدثنا أبو العباس رحمو اهلل بإسناده عن غالب بن حفص األسدي، قاؿ: سمعت عيسى 7]

بن زيد بن علي عليهم السبلـ يقوؿ: لو أف اهلل جل ثناؤه أخبرنا في كتابو أنو يكوف من بعد 
آلو وسلم نبي لقلنا: إف ذلك محمد بن عبد اهلل بن الحسن صلوات اهلل محمد صلى اهلل عليو و 

 عليو.
[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن أبي خالد، قاؿ: كنت أنا والقاسم بن مسلم السلمي 8]
حتى انتهينا إلى أرض ينبع ، ونحن نريد محمد بن عبد اهلل بن الحسن صلوات اهلل « نسير»

 اف قد اتزر بواحد والتحف باآلخر.عليو فهجمنا عليو وعليو كساء
فقاؿ لو القاسم: جعلت فداءؾ يا أبا عبد اهلل، إف الناس يقولوف: إف صاحبكم حدث السن 

 ليس لو ذلك الفقو.
قاؿ: فرأيتو تناوؿ سوطاً من األرض ثم قاؿ: يا قاسم بن مسلم، ما يسرني أف األمة اجتمعت 

حبلؿ أو حراـ لم آتي بالمخرج منو، يا  علي فكانت كعبلقة سوطي ىذا، وأني سئلت عن باب
قاسم بن مسلم إف أحل الناس من ادعى أمر ىذه األمة ثم يسأؿ عن باب حبلؿ أو حراـ لم 

 يأِت بالمخرج منو.
وكاف محمد بن عبد اهلل أْيداً قوياً، إذا صعد المنبر يتَقْعقع عنو المنبر، وأنو أقل صخرة إلى 

 منكبيو فحزروىا ألف رطل.
ا أبو العباس بإسناده عن علي بن عثماف قاؿ:حدثني أبي، قاؿ: كاف من قصة محمد [ حدثن9]

بن عبد اهلل بن الحسن عليو السبلـ أنو لما ولد سماه أبوه محمداً ]إذ[ تباشربو آؿ محمد 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، موافقاً اسم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم واسم أبيو فأملوه ورجوه 

 ووقعت عليو المحبة، وجعلوا يتذاكرونو في المجالس، فقاؿ في ذلك شاعرىم:وسروا بو 
 ليهنكم المولود من آؿ أحمد .... إماـ ىًدى ىادي الطريقة مهتدي
 يسـو أميَّ الذؿ من بعد عزىا .... وآؿ بني العاص الطريد المشرد

 فيقتلهم قتبًل ذريعاً وىذه .... بشارة جدية علي وأحمد



 لك كائن .... برغم أنوؼ من عداٍة وحسدىما أنبآنا أف ذ
 ُأميَّ فصبراً طاؿ ما اصطبرت لكم .... بنو ىاشم آؿ النبي محمد
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فشاع ذلك من أمر محمد بن عبد اهلل عليو السبلـ وسرَّ بو آؿ محمد، ونشأ مأموالً في حاالتو، 
أىلو، معظماً في الناس، وأبوه محموداً في منشئو، َفِهيماً في رأيو، لبيباً في عقلو، مكرماً في 

عليو السبلـ حّي، واستقاـ حالو وحديثو وسموه المهدي فكاف ال يمر بمؤل من الناس إالّ أظهروا 
 لو التعظيم واإلكراـ والتبجيل، وَفضََّلو عبد اهلل بن الحسن وأَجلَّو.

فقاؿ فيو بعض وجعل زوار المدينة من أىل العراؽ يأتونو للنظر إليو، ويتحدثوف فيو بأمره، 
 شعرائهم:

 إف المهدّي قاـ لنا وفينا .... أتانا الخير وارتفع الببلء
 وقاـ بو عمود الدين حقاً .... وولىَّ الجور وانكشف الغطاء

 بنفسي يثرب من دار ىاد .... عليها من شواىده بهاء
 نرى عزَّ البهاء عليو فيها .... ونور الحق يسطع والضياء
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 []خروجو )ع(
ولما ظهر محمد بن عبد اهلل يدعو ]إلى نفسو[ أقاـ منتظرًا، وبايعو أىل بيتو األكابر واألصاغر، 

والهاشميوف كلهم، وكاف أبو جعفر عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس ممن 
، وتداعي الناس «إليو»يعظمو من قبل أف يكوف األمر منو ما كاف من إفضاء األمر والدولة 

القبائل وأىل الشرؼ واْسَتْخَلَف أخاه إبراىيم بن عبد اهلل عليو السبلـ وجعلو على من ىو دونو و 
من الهاشميين واتسق األمر وتبلءمت الدعوة، وكاف يكاتب الناس، فكتب كتاباً إليهم يدعوىم 

 إلى نصرة الحق. قاؿ: وىذه نسخة الكتاب على اختصاره.
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 ]مكاتباتو ودعوتو[
اهلل الرحمن الرحيم. أما بعد فإف اهلل جل ثناؤه جعل في كل زماف ِخيرًة، ومن كل ِخيرٍة بسم 

منتجباً، واهلل أعلم حيث يجعل رساالتو، فلم تزؿ الخيرة من خلقو تتناسخ أحواالً بعد أحواؿ 
حتى كاف منها صفوة اهلل محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم سيد المرسلين، وخاتم النبيين؛ 

اهلل بكرامتو وأخرجو من خير خلقو قرناً فقرناً، وحاال بعد حاٍؿ محفوظاً مجنباً سوء اختصو 
الوالدات، مّتسقاً بأكـر اآلباء واألمهات، فلو أف أحدنا في منزلتو، وعند اهلل في مثل حالو 

الصطفاه وألخرجو من مخرجو تبارؾ وتعالى، ولكن نظر إليو برحمتو، واختاره لرسالتو، 
وسراجاً « وقائداً إلى اهلل»نوف حكمتو وأرسلو بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اهلل بإذنو واستحفطو مك

 منيرًا.
ثم قبضو اهلل إليو حميداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، فخلف كتابو الذي ىو ىدي واىتداء، وأمر 

، بالعمل بمافيو، وقد نجم الجور وخولف الكتاب الذي بو َىَدي واْىتداء، وأميتت السنة
وأحييت البدعة، ونحن ندعوكم أيها الناس إلى: الحكم بكتاب اهلل، وإلى العمل بما فيو، وإلى 

إنكار المنكر وإلى األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، ونستعينكم على ما أمر اهلل بو في  
 كتابو، من المعاونة على البر والتقوى.
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د بخبلفكم لذرية نبيكم صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، واعلموا أيها الناس أنكم غير مصيبي الرش
ووحعكم األمر في غير محلو، فعازت ألحدكم بعد جماحها، وتفرقت جماعتكم بعد اتساقها، 

وشاركتم الظالمين في أوزارىا لترككم التغيير على ُأمرائها، ودفع الحق من األمر إلى أوليائو، فبل 
ِطيَناه، وما زاؿ يولد مولودنا في الخوؼ، وينشأ ناشئنا في القهر َسْهَمَنا ُوِفيَناُه، وال تراثنا ُأعْ 

ويموت ميتنا بالذؿ والقهر والقتل بمنزلة بني اسرائيل، تذبح أبناؤىم وتستحيا نساؤىم، ويولد 
مولودىم في المخافة، وينشأ ناشئهم في العبودية، وإنما فخرت قريش على سائر األحياء 

لم ودانت العجم للعرب بادعائها لحقنا، والفخر بأبينا صلى اهلل بمحمد صلى اهلل عليو وآلو وس
عليو وآلو وسلم ثم منعنا حقو، ودفعنا عن مقامو، أما واهلل لو رجوا التمكين في الببلد والظهور 

على األدياف، وتناوؿ الملك بخبلؼ إظهار التوحيد، وبخبلؼ الدعوة إلى محمد صلى اهلل عليو 
م بالقرآف، التخذوا أساطير مختلقة بأىوائهم، وعبدوا األوثاف بآرائهم، وآلو وسلم واإلذعاف منه

 والتخذوا من أنفسهم زعيماً.
فاتقوا اهلل عباد اهلل، وأجيبوا إلى الحق، وكونوا عليو أعواناً لمن دعاكم إليو، وال تأخذوا بسنة 



وعروة بعد عروة  بني إسرائل إذكذبوا أنبياءىم، وقتلوا ذريتهم على أنها سنة كسنة تركبونها
 [.19تنكثونها وقد قاؿ اهلل جل ثناؤه في كتابو: نلَتَػرَْكُبنَّ طَبَػًقا َعْن طََبٍقن]االنشقاؽ:

فاعرفوا فضل ما ىداكم اهلل بو وتمسكوا بوثائقو، واعتصموا بعروتو من قبل ىرج األىواء، 
من قبلو.  واختبلؼ األحزاب، وتنكب الصواب، فإف كتابي حجة على من بلغو، ورحمة على

 والسبلـ.
[ حدثنا أبو العباس رحمو اهلل بإسناده عن خالد بن مختار الثمالي قاؿ الحسن بن 10]

 الحسين: وكاف خالد بن مختار خرج مع إبراىيم بن عبد اهلل وذىب بصره.
قاؿ خالد بن مختار: جاء كتاب من محمد بن عبد اهلل بن الحسن إلى خواص أصحابو، وأمرىم 

 :أف يقرؤوه وىو
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 ]كتابو إلى خواص أصحابو[
 بسم اهلل الرحمن الرحيم. أما بعد:

فإف اهلل جل ثناؤه بعظمتو ألـز نفسو علم الغيوب عن خلقو لعلمو أنها ال تصلح إالّ لو، ثم أنشأ 
خلقو ببل عوف، ودبر أمره ببل ظهير، ابتدع ما أنشأ على غير مثاؿ من معبود كاف قبلو، ثم اختار 

بعلمو من مبلئكتو ورسلو من ائتمنو على أسرار غيوبو، لم تبلحظو في الملكوت عين لتفضيلو 
 ناظرة، وال يد المسة، متفرد بما دبر، ذلكم اهلل رب العالمين .

إلى أف أخرج محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم من خير نسلو ذوي العـز من الرسل تناسخو 
مبرأ من كل عهر، مطهرًا من كل سفاح، تؤديو زواكي  دوارج األصبلب، َوَتِحُفُو طواىر األرحاـ،

األصبلب إلى ُمَطِهَراِت األرحاـ، حتى استخرجو خير جنين، وأصحبو خير قرين، أرسلو بنور 
 الضياء إلى أىل الظلم والكفر.

في »وقد نسكوا وذبحوا لؤلصناـ واستقسموا باألزالـ، مترددوف في حيرة الضبللة، كلما ازدادوا 
وفي عبادتهم جهداً ازدادوا من اهلل بعدًا، حتى تصرمت عنهم مدة الببلء بقياـ « بلً حبللهم جه

محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيهم يدعوىم إلى النجاة، ويضمن لهم الظفر في الدنيا 
الماحية وحسن المثوبة في اآلخرة، ويخبرىم عن القروف الماحيةكيف نجا من نجا منهم 

ف بعث العذاب على من تولى منهم، وسألهم أف ينظروا إلى آثارىم باالستجابة لرسلهم، وكي
وديارىم خاوية على عروشها، كيف تركوىا وَما فيها؟ فقاؿ: يا قـو احذروا مثل دأب قـو نوح 

 وعاد وثمود، فأبوا إالّ التكذيب بالتوحيد، واستعظموا أف يجعلوا اآللهة إلهاً واحدًا.
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ن أطاعو من عصاه وكبر عليو مجاىدة الكثير من المشركين بالقليل من فلما أمر أف ُيجاىد بم
المسلمين حمن اهلل لو عاقبة العلو والظفر، وشد لو أزره وأعانو بابن عمو و ابن صنو أبيو، 

وشريكو في نسبتو ، ومؤنسو في وحدتو من الشجرة المباركة فرعا ىما، دعا فاستجاب لو على 
حتى ِسْيط اإلسبلـ بلحمو ودمو، ولم يخشع بين يدي التهم  حراعة الضرع الصغير من سنو،

وعّزاىم إذ ىي تدعى، وغيره خاشع لها عاكف عليها، ىي لهم منسك، إلى أف اشتدت على 
التوحيد أعظمو، وعظمت في أنحاء الخير ىممو، إليو يستريح رسوؿ اهلل بأسراره، فكاف ىو 

سابق العرب إلى الغاية، ليس أمامو فيها إاّل عليو السبلـ الصديق األكبر، الفارس المشتهر، و 
الرسوؿ المرسل، بالكتاب المنزؿ يصلي بصبلتو ويتلو معو آياتو، تفتح لعملهما أبواب 

السماوات السبع، يهوي بجبهتو مع نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى القبلة المجهولة عند 
غير أصبعو، وال ظهر يحنو هلل في قومو، ليست تنحى أصبع يمدىا متوسل إلى اهلل جل ثناؤه 

طاعتو قبل ظهره إاّل ظهر نبيو، إف ساماىم بشرفو في أوليتو سبق عليهم بفارع غصوف مجده، 
وعواطف شرؼ من قاـ عنو من إمهاتو، ثم نشأ في حجر من نشأ، يؤدبو بالكتاب إذ غيره يباكر 

نية، إذ ىو يسارؽ الصلوات عبادة البلت والعزى، شهد لو القلم الجاري بعملو في حاؿ الفردا
أىلو إذ ال قلم جار وال شهيد على مطيع، وال عاص غيره يكانف النبي صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم في مواطنو، ويستريح إليو بأسراره، ويستغديو لهممو، إذ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
ى اهلل عليو وآلو ىو المستوحش من جماعتهم، والخائف على دمو منهم، أين زاؿ النبي صل

وسلم زاؿ معو، وإف غاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمر وقاه بنفسو، فمن يساويو وىذه 
والحاؿ األخرى حاؿ القـو في كفرىم بربهم وإنكارىم رسولو،  -صلوات اهلل َعَلْيو-حالو 

ى دخل من واختيارىم عبادة أوثانهم، وعلي بن أبي طالب يعظم ماصغروا، ويكـر ما أىانوا حت
 دخل في دين اهلل رغبة أو رىبة،
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ولما طاؿ على رسوؿ اهلل تكذيب قومو إياه استشار علياً صلوات اهلل عليو فقاؿ لو: ))ما ترى؟ 
قاؿ: يارسوؿ، ىا سيفي وكاف بالضرب بو دونو جوادًا، قاؿ رسوؿ اهلل: ))إني لم أؤمر بالسيف، 

أخرج فإني قد أمرت بذلك(( فناـ على فراشو، ووقاه فنم على فراشي وقِي بنفسك نفسي حتى 
 بنفسو باذالً لمهجتو، واثقاً بأف اهلل تعالى غير خاذلو.



ومن يدعى الفضل عليو إما راصد لرسوؿ اهلل أو معين عليو، أو جالس عنو، َىم هم في ذبائح 
اهلل صلى اهلل عليو النعم على األصناـ، واالستقساـ باألزالـ، وأقبلـ المبلئكة تصعد بعمل رسوؿ 

وآلو وبعمل علي عليو السبلـ فلما استقرت برسوؿ اهلل الدار وحل في األنصار، أمره اهلل جل 
ثناؤه أف يشهر سيف التوحيد وحمن لو التأييد، فجاءت حاؿ المنابذة، وتدانت الزحوؼ أيد 

قار، فسألوه عن اهلل جل ثناؤه رسولو بعلي بن أبي طالب، فقاـ إليهم ولو خطرات بسيفو ذي الف
النسبة، فانتهى إلى محل اليفاع الذي ال ألحد عنو مرغب، وأوجل اهلل قلوبهم من مخافتو حتى 

اجتنبوا ناحيتو، فما زالت بو تلك المشاىد مع رسوؿ اهلل حتى سئمتو رجاؿ قريش، وحتى 
باه أو تشاغلت نساؤىم بالمآتم، فكم من باكية أو داعية أو موتور قد احتشى عليو بفقدانو أ

أخاه أو عمو أو خالو أو حميمو، يخوض مهاوؿ الغمرات بين أسنة الرماح، ال يثنيو عن نصرة 
رسوؿ اهلل ثنوة حداثة، وال حن بمهجتو حتى استولى على الفضل في الجهاد في سبيل اهلل، 

بغضو في قلوبهم، فبلحظوه بالنظر  -عدو اهلل-وكاف أحب األعماؿ إلى اهلل، وزرع إبليس 
، وكسروا دونو حواجبهم، وراشوا بالقوؿ فيو والطعن عليو، فلم يزده اهلل بقولهم فيو إاّل الشزر

ارتفاعاً، كلما نالوا منو نزؿ القرآف بجميل الثناء عليو في آي كثير من كتاب اهلل، قد غمهم 
 مكانو في المصاحف، ومن قبل ما أثبتو اهلل جل ثناؤه في وحي الزبور أنو وصي األوصياء، وأوؿ

 من فتح بعملو أبواب السماء.
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فلما قبض رسوؿ اهلل كاف أوالىم بمقامو، ليس ألحد مثلو في نصرتو لرسوؿ اهلل وأخ ليس لهم 
مثلو لو جناحاف يطير بهما في الجنة، وعم لو ىو سيد الشهداء في جميع األمم، وابناف ىما 

 «.زوجة»سيدا شباب أىل الجنة، ولو سيدة نساء العالمين 
فلما قبض رسوؿ اهلل أخذ أىلو في جهازه إلى ربو، واختلفوا فيمن يلي األمر من بعده، فقالت 

 األنصار: نحن الذين آوينا ونصرنا.
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فأتى أبا بكر وىو بباب رسوؿ اهلل ينتظر جهازىم لو والّصبلة 

من الصفقة على يد سعد بن عليو، فقاؿ لو: إنك لغافل عَما أسست األنصار وأجمعوا عليو 
 عبادة.

ثم تناوؿ عمر يده فجذبو فأقامو حتى انتهى إلى سعد وقد عكفوا عليو وازدحموا حولو، وتكلم 
أبو بكر فقاؿ: يا معشر األنصار أنتم الجيراف واإلخواف، وقد سمعتم قوؿ رسوؿ اهلل: ))إف ىذا 

ها دارًا، وأصبحها وجوىا وأبسطها األمر ال يصلح إاّل في قريش((، وقد علمت العرب أنّا أوسط



 ألسنًة، وأف العرب ال تستقيم إالّ علينا((.
فقاؿ عمر: ىات يدؾ يا أبا بكر أبا يعك، فمد أبو بكر يده فضرب عليها، وحرب عليها بشير 

 بن سعد، ثم ثلث أبو عبيدة بن الجراح، ثم تتابعت األنصار.
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مصاب برسوؿ اهلل عن القوؿ لهم في ذلك، واغتنموا فبلغ ذلك علياً عليو السبلـ فشغلو ال
تشاغلو برسوؿ اهلل فنظر علي لدين اهلل قبل نظره لنفسو، فوجد حقو ال يناؿ إالّ بالسيف 

المشهور، وتذكر ما ىم بو من حديث عهد بجاىلية، فكره أف يضرب بعضهم ببعض، فيكوف 
شورى، فقاـ بها عمر وعمل في في ذلك ترؾ األلفة، فأوصى بها أبو بكر إلى عمر عن غير 

الوالية بغير عمل صاحبو، وليس بيده منها عهد من رسوؿ اهلل وال تأويل من كتاب اهلل، إالّ رأي 
توخاه ىو فيو مفارؽ لرأي صاحبو، فجعلها بين ستة نفر، ووحع عليهم أمناء أمرىم إف ىم 

م اهلل، وصاروا سبباً لوالة السوء اختلفوا أف يقتلوا األقل من الفئتين، وصغَّروا من أمرىم ما عظَّ 
وسدت عليهم أبواب التوبة، واشتملت عليهم النار بما فيها، واهلل جل ثناؤه بالمرصاد، والحوؿ 

 وال قوة إالّ باهلل العلي العظيم.
[ حدثنا أبو العباس، بإسناده عن أبي خالد الواسطي، قاؿ: لقيت محمد بن عبد اهلل بن 11]

 و قبل ظهوره، فقلت لو: يا سيدي متى يكوف ىذا األمر؟الحسن صلوات اهلل علي
 فقاؿ لي: وَما يسرؾ منو يا أبا خالد؟

 فقلت لو: يا سيدي وكيف ال أسر بأمر يخزي اهلل بو أعداءه ويظهر بو أولياءه.
فقاؿ لي: يا أبا خالد، أنا خارج وأنا مقتوؿ، واهلل ما يسرني أف الدنيا بأسرىا لي عوحاً من 

أبا خالد، إف امرًأ مؤمناً ال يمسي حزيناً وال يصبح حزيناً مما يعاني من أعمالهم إنو جهادىم، يا 
 لمغبوف مفتوف.

قاؿ: قلت: ياسيدي واهلل إف المؤمن لكذلك ولكن كيف بنا ونحن مقهوروف مستضعفوف 
 خائفوف، النستطيع لهم تغييرا؟

 فروا من أرحهم.فقاؿ: يا أبا خالد، إذا كنتم كذلك فبل تكونوا لهم جمعاً وان
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، قاؿ حدثنا علي بن الحسين «العلوي »[ حدثنا أبو العباس قاؿ: حدثنا عيسى بن محمد 12]
المقري عن عمر والد يحيى بن عمر عن الحسن بن يحيى قاؿ: أخبرني موسى بن جعفر أف 

 موسى بن جعفر أف محمد بن علي بن جعفر، أخبره بحديث محمد بن عبد اهلل بن الحسن
قاؿ: لما بلغ محمد بن عبد اهلل وفاة أبيو وأىل بيتو، وكاف متغيباً أقبل في خمسين ومائتي رجل 
حتى وقف على سجن المدينة فأرسل من فيو وشعارىم: أحد أحَد، وأقبل حتى دخل المسجد، 
 فصعد المنبر فحمد اهلل وأثنى عليو، ثم قاؿ:أما بعد، يا أىل المدينة فإني واهلل ما خرجت فيكم
رَُكْم كاف أعز لي منكم، ولكني حبوتكم بنفسي مع ما أنو لم يبق مصر  وبين أظهركم تَػَعُززًَا، وَلَغيػْ

من األمصار يُعَبد اهلل فيو إالّ وقد ُأِخَذْت لي فيو البيعة، وال بقي أحد من شرؽ مع غرب إالَّ وقد 
األنصار مع ما قد علمتم من أتتني بيعتو، وإف أحق الناس بالقياـ بهذا األمر ألبناء المهاجرين و 

سوء مذىب ىذا الطاغية الذي قد بلغ في عتوه وطغيانو أف اتخذ لنفسو بيتاً وبوبو بالذىب، 
معاندة هلل وتصغيراً لبيتو الحراـ مع ما سفك من الدماء، وتناوؿ من األخيار يعذبهم بأنواع 

 العذاب.
نت، وأمَّنوا من أخفت، وقصدوا اللهم إنهم قد أحلوا حرامك وحرموا حبللك وأخافوا من أمَّ 

 لعترة نبيك اللهم وكما أحصيتهم عدداً فاقتلهم بدداً وال تغادر منهم أحدًا.
[ ]وحدثنا السيد أبو العباس قاؿ:[ قاؿ أبو زيد: وُأْخِبْرنَا عن عبد اهلل بن الحسن فيما 13]

وقد حملو أبو  رواه لنا أحمد بن محمد بن الحسن عن رجالة، قاؿ: أتيناه وىو في المحمل
جعفر، فقلنا لو: يابن رسوؿ اهلل محمد ابنك المهدي، فقاؿ: يخرج محمد من ىاىنا؛ وأشار 
إلى المدينة؛ فيكوف كلحس الثور أنفو حتى يقتل، ثم يخرج إبراىيم من ىاىنا فيكوف كلحسة 

 ولكن إذا سمعتم بالمأثور قد خرج بخراساف فهو صاحبكم.« حتى يقتل»الثور أنفو 
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قاؿ: وكاف محمد بن عبد اهلل يروف أنو الذي جاء فيو الخبر من أمر المهدي لما وقفوا عليو من 
 العلم والخشوع، وكاف يقاؿ لو: المهدي، وصريح قريش، وفيو يقوؿ القائل:

 لئن يك ظني صادقاً بمحمد .... يكن فيو ما ترجوا األعاجم في الكتب
 البيضة، ففيو يقوؿ مسلمة بن علي : وكاف يقاؿ: إنو ولد وبين كتفيو كهيئة

 وإف الذي تروي الرواة لبيٌن .... إذا ما ابن عبد اهلل فيهم تجردا
 بو خاتم لم يعطو اهلل غيره .... وفيو عبلمات من الفضل والهدى

قاؿ أبو زيد: وذكر حديثاً اختصرناه إشفاقاً، وذكرنا منو ىذا احتجاجاً على من زعم على أف 



ر إلى أبي جعفر وقد دعا إلى بيعة محمد بن عبد اهلل بن الحسن، فقاؿ: إنا جعفر بن محمد نظ
نجد أف ىذا المتكلم آنفا يقتلو، يعني أبا جعفر أنو يقتل محمدًا، فكاف ىذا من قوؿ من تعلق 
بو يدعو إلى الجلوس عن إقامة الحق والدعاء إليو، وإلى التسليم إلى أىل الباطل إذا لم يظفر 

 القـو من ذلك خوؼ اهلل وإيثار طاعتو ظفروا أو ظفر بهم .بهم، ولكن منع 
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 ]مكاتبات بين النفس الزكية والسفاح[
فكتب أبو جعفر إلى محمد بن عبد اهلل بن الحسن: من عبد اهلل أمير المؤمنين إلى محمد بن 

ُلوا َأْو ُيَصلَُّبوا عبد اهلل، نِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف اهلل َوَرُسوَلُو َوَيسْ  َعْوَف ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأْف يُػَقتػَّ
نَيا َوَلُهمْ   ِفي َأْو تُػَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخبَلٍؼ َأْو يُنَفْوا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الد 

ِل َأْف تَػْقِدرُوا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأفَّ اهلل َغُفوٌر اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ، ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَػبْ 
 [.34-33رَِحيٌم...ناآلية]المائدة:

ولك عهد اهلل وميثاقو وذمتو وذمة رسوِلو إف تبت ورجعت من قبل أف أقدر عليك أني ُأؤمنك 
وجميع ولدؾ وإخوانك وأىل بيتك، على دمائكم وأموالكم، وأسّوغكم ما أصبتم من دـ 

اؿ، وأعطيك ألف ألف درىم، وَما سألت من الحوائج، وأنزلك من الببلد بحيث شئت، وأمو 
وأخلي من في حبسي من أىل بيتك، وأؤمن كل من آواؾ أو با يعك، أو دخل في شيء من 

ال أتبع أحداً منهم بشيء كاف منهم أبدًا، وإف أحببت أف تتوثق لنفسك فوجو إلّي « ثم»أمرؾ، 
 األماف والعهد والميثاؽ ما تثق بو وتطمئن إليو إف شاء اهلل. والسبلـ.من أحببت يأخذ لك مني 

فكتب إليو محمد بن عبد اهلل بن الحسن: من عبد اهلل محمد أمير المؤمنين إلى عبد اهلل بن 
ُلو َعَلْيَك ِمْن نَػَبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَف بِاْلحَ  قِّ ِلَقْوـٍ محمد، نطسم، تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن، نَػتػْ

 [.6إلى1يُػْؤِمُنوَف...ن إلى قولو تعالى: نَما َكانُوا َيْحَذرُوَفن]القصص:
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وأنا أعرض عليك من األماف ما عرحت علي، وأنت تعلم أف الحق حقنا وأنكم ادعيتم ىذا 
ه، ثم قد األمر بنا، وخرجتم لو بشيعتنا، وأف أبانا علياً كاف اإلماـ، فكيف ورثتم واليتو دوف ولد

علمت أنو لم يطلب ىذا األمر أحد لو مثل نسبنا، وال شرؼ مثل شرؼ أبينا، وإنا لسنا من أبناء 
الطلقاء، وال العتقاء، وال اللعناء، وال الطرداء، وأنو ال يمّت أحد من بني ىاشم بمثل ما َنَمت  بو 



في اإلسبلـ بنو ابنتو دونكم، من القرابة والسابقة والفضل، فإنا بنو أـ رسوؿ اهلل في الجاىلية، و 
وإف اهلل اختارنا واختار لنا، فوالدنامن النبيين أفضلهم محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومن 

السلف أولهم إسبلما علي بن أبي طالب عليو السبلـ ومن األزواج أفضلهن خديجة بنت خويلد 
ء العالمين رحمة اهلل عليها أوؿ من صلى القبلة رحمة اهلل عليها ومن البنات فاطمة سيدة نسا

ومن المولودين في اإلسبلـ الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة، وإف ىاشماً ولد علياً 
مرتين، وإف عبد المطلب ولده مرتين ، وأف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولدني مرتين وإني 

العجم ولم تنازع فّي أمهات من أوسط ىاشم نسباً وأصرحهم أماً وأباً، وأنو لم تعرؼ فيَّ سجحة 
اأّلوالد، ومازاؿ اهلل يختار لي اآلباء واألمهات في الجاىلية واإلسبلـ حتى اختار لي في النار، 
فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة، وأنا ابن أىوف أىل النار عذاباً، وأنا ابن خير األخيار، وأنا 

 ابن خير أىل الجنة، وأنا ابن خير أىل النار.
ك اهلل إف دخلت في طاعتي، وأجبت دعوتي أني أؤمنك على نفسك ومالك ودمك، وعلى  ول

كل أمر أحدثتو إالّ حداً من حدود اهلل، أوحقاً لمسلم أومعاىد، وقدعلمت ما يلزمك في ذلك 
ومن ذلك، وأنا أولى باألمر منك وأوفى بالعهد والعقد ألنك تعطيني من عهدؾ ما أعطيتو رجااًل 

أمانك تعطيني: أماف ابن ىبيرة، أـ أماف عمك عبد اهلل بن علي، أـ أماف أبي  من قبلي، فأي
 مسلم ، والسبلـ.
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 فأجابو أبو جعفر بالباىتة: من عبد اهلل أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد اهلل.
أما بعد: فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيو، فجّل فخرؾ بقرابة النساء، ولم يجعل اهلل 

لنساء كالعمومة واألباء، وال كالعصبة واألولياء، ألف اهلل تعالى جعل العم أباً وبدأ بو على الولد ا
األدنى، ولو كاف اختيار اهلل لهن على قدر قرابتهن لكانت آمنة أقربهن رحماً وأعظمهن حقاً، 

ا ماذكرت وأوؿ من يدخل الجنة غدًا، ولكن اهلل اختار لخلقو على قدر علمو الماحي منهم، فأم
من فاطمة أـ أبي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ووالدتها، فإف اهلل لم يرزؽ من ولدىا ذكراً وال 

أنثى اإلسبلـ، ولو كاف أحد من ولدىا رزؽ اإلسبلـ بالقرابة لكاف عبد اهلل بن عبد المطلب 
شاء، قاؿ اهلل تعالى: أوالىم بكل خير في الدنيا واآلخرة، ولكن األمر إلى اهلل، يختار لدينو من ي

 [.56نِإنََّك ال تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اهلل يَػْهِدي َمْن َيَشاُء َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَنن]القصص:
ولقد بعث اهلل نبيو محمداً ولو عمومة أربعة، وأنزؿ عليو نَوَأنِذْر َعِشيَرَتَك 

ىم فأجابو اثناف أحدىما أبي، وأبى اثناف أحدىما [، فدعاىم فأنذر 214األَقْػَربِيَنن]الشعراء:



 أبوؾ، فقطع اهلل وال يتهما ولم يجعل بينو وبينهما إالّ وال ذمة، وال ميراثًا.
وزعمت أنك ابن أخف الناس عذاباً، و ابن خير األشرار، وليس في الكفر باهلل صغير وال في 

غي لمن يؤمن باهلل واليـو اآلخر أف ، وال في الشر خيار، وال ينب«وال قليل»عذاب اهلل خفيف 
 [.227يفخر بالشر، وسترد فتعلم، نَوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَفن]الشعراء:

وأما ما فخرت بو من أف فاطمة أـ علي وأف ىاشما ولده مرتين، وأف عبد المطلب ولده مرتين، 
لده ىاشم إالمرة، وال عبد المطلب إالّ مرة، وزعمت أنك فخير األولين واآلخرين رسوؿ اهلل لم ي

 أوسط بني ىاشم نسباً وأصرحهم أماً وأباً...إلى آخر ما ذكره.
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فأجابو محمد بن عبد اهلل فيما بلغني من غير رواية الحسن بن يحيى بهذه الرسالة وىي التي 
 يقاؿ لها الدامغة.

 ر منها فإني لو أثبتو على الوجو لطاؿ الكتاب.قاؿ مؤلف الكتاب: وأنا أريد أف أختص
بسم اهلل الرحمن الرحيم. نِإنََّما ِإَلُهُكُم اهلل الَِّذي ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما..ن إلى قولو 

 [.101-98تعالى: نَوَساَء َلُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِحْمبًلن]طو:
حق « بعد»ساء؛ فرأيت أف أوحح من أمرىن ما جهلتو، ومن وبعد: فإنك ذكرت أف فخري بالن

 العم ألب وأـ خبلؼ ما توىمتو، أوليس قرابتهن أقرب القرابة؟
أوليس قد ذكر اهلل األمهات واألخوات والبنات، ولم يجعل بينهن وبين اآلباء والقرابة فرقاً، 

َواألَقْػَربُوَف َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف فقاؿ تعالى: نلِلرَِّجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف 
َربُوَفن]النساء: ْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اهلل يُػْفِتيُكْم 7َواألَقػْ [، وقاؿ تعالى: نَوَيْستػَ

[ فقد ذكر األمهات، واألخوات والبنات، ولم يذكر العم، ثم فرض على 127ِفيِهنَّن]النساء:
[، 14بالنساء والرجاؿ إذ يقوؿ تعالى: ناْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُرن]لقماف:عباده البر 

َنا اإِلْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنان]العنكبوت:  [ .8وقولو تعالى:نَوَوصَّيػْ

(1/394) 

 

[، 15ْرًىان]األحقاؼ:ثم ذكر فضل األـ على األب فقاؿ تعالى: نَحَمَلْتُو ُأم ُو ُكْرًىا َوَوَحَعْتُو كُ 
وكذلك في ثواب ما عنده إذ يقوؿ: نِإفَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت...ن إلى 

[، وقاؿ تعالى: نَوالَ َعَلى 35قولو تعالى: نَأَعدَّ اهلل َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًمان]األحزاب:



ُلوا ِمْن بُػُيوِتُكْم َأْو بُػُيوِت آبَاِئُكْم َأْو بُػُيوِت ُأمََّهاِتُكْمن إلى أف قاؿ تعالى: نَأْو َأنُفِسُكْم َأْف تَْأكُ 
[ ، وقاؿ: نَورََفَع َأبَػَوْيِو َعَلى اْلَعْرِش َوَخر وا َلُو 61بُػُيوِت َخاالَِتُكْمن]النور:

 [ وإنما كانت خالتو.100ُسجًَّدان]يوسف:
 آلو وسلم : ))الخالة والدة، والخاؿ والد يرث مالو ويفك عانيو((.وقاؿ النبي صلى اهلل عليو و 

وأما قولك: لو كاف اهلل اختار لهن لكانت آمنة أـ النبي أقربهن رحماً، فهل أنبأتك أف اهلل اختار 
 لهن أو ألحد من خلقو ذكراً أو أنثى على قرابتو فتحتج عليَّ بو؟

إالّ على السابقة والطاعة، وكانت ىذه حالة أبي علي ما اختار اهلل أحداً من خلقو وال اختار لو 
بن أبي طالب، وأمي فاطمة بنت محمد لم يكفرا باهلل قط، ولذلك قاؿ اهلل تعالى إلبراىيم: 

 [ إلى آخره.124نِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما...ن]البقرة:
ائي، فكيف أنكرت ذلك وأما فاطمة بنت عمرو أـ أبي طالب وعبد اهلل والزبير ووالدتها آب

وأنت تحتج بالعصبة والعمومة، ولم يجعل اهلل للعباس من قرابة العمومة شيئاً لم يجعلو ألبي 
طالب، وأما قولكم: إنكم حزتم بأبيكم ميراث رسوؿ اهلل دوننا! فأخبرني أي الميراث حازه 

 ة والماؿ معاً؟العباس لكم دوننا، الخبلفة دوف الماؿ، أو الماؿ دوف الخبلفة، أو الخبلف
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فإف قلت: الخبلفة دوف الماؿ فيجب على ىذا القياس أف تقسم الخبلفة على قسم المواريث 
للذكر مثل حظ األنثيين، فالولد أحق بها من العم، والعم أولى من ابن العم، فإف جاز ذلك فلم 

دوف ولده...إلى  ورثتها دوف عمومتك، وىم أولى بالكبر منك، ومن أخيك، ولم ورثت أخاؾ 
 كبلـ طويل.

 وذكر في آخر ىذا الكتاب:
ولست أراه يسعني إالّ مجاىدتك، فإف اهلل أراح منك وعجل النقمة من حزبك وأشياعك في 

ن]القمر: [ 46عاجل الدنيا فذاؾ ظني بو، وإف يؤخرؾ فإف موعدؾ الساعة نَوالسَّاَعُة َأْدَىى َوَأَمر 
على ما مضى عليو سلفي وأشياعهم الذين ذكرىم اهلل  ، وأنا على بصيرة من أمري، وَماضٍ 

ُهْم َمْن  ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنػْ فقاؿ: نِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اهلل َعَلْيِو َفِمنػْ
وَكََّل َعَلى اهلل [ وال حوؿ وال قوة إالّ باهلل العلي العظيم، نَوَما لََنا َأالَّ نَػتػَ 23يَػْنَتِظُرن]األحزاب:

 [.12َوَقْد َىَدانَا ُسبُػَلَنا َولََنْصِبَرفَّ َعَلى َما آَذيْػُتُمونَا َوَعَلى اهلل فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمتَػوَكُِّلوَفن]إبراىيم:
[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))أوؿ شيعة يدخلوف 14]

 لحسن والحسين والمهدي محمد بن عبد اهلل((.الجنة أنا وحمزة وجعفر وعلي وا
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 ]استشهاده )ع([
[ قاؿ مؤلف ىذا الكتاب أبو الحسن: وحدثني السيد أبو الفضل يحيى بن الحسين أيده 15]

اهلل بطاعتو أف أبا جعفر وجو عيسى بن موسى في أربعة آالؼ رجل، وقاؿ:إنك سترد على حـر 
ل محمد أو أخذ أسيراً فبل تقتل أحداً وارفع السيف، وإف طلب رسوؿ اهلل وجيراف قبره، فإف قت

 محمد األماف فاعطو، وإف قاتل واشتمل عليو أىل المدينة فاقتل من ظفرت بو منهم.
َره َخْنَدَؽ على المدينة خندقاً على أفواه السكك، فقاتلهم عيسى بن زيد  فلما بلغ محمداً َمِسيػْ

جاءىم فباشرىم القتاؿ بنفسو، فلما اقتتلوا ساعة  بن علي، ومحمد جالس على المصلى، ثم
انهـز أصحاب محمد وتفرقوا عنو، فلما رأى ذلك رجع إلى دار مرواف فصلى الظهر واغتسل 

وتحنط، وكاف ذلك لسنة خمس وأربعين ومائة، يـو السبت الثنتي عشرة ليلة خلت من رمضاف 
فسو، وصابرىم إلى العصر ومعو ، فجثى محمد على ركبتيو، فجعل يقاتل ويذب بسيفو عن ن

ثمانوف رجبًل، ثم قتل بيده اثني عشر رجبًل، ثم عرض لو رجل فضربو على ذقنو فسقطت لحيتو 
على صدره فرفعها بيده وشدىا، ثم رُِمَي بنشابة في صدره، وحملوا عليو من كل جانب، فقتل 

هـز بقية أصحابو رحي اهلل عنو وصلى على روحو، وُحِمَل رأسو إلى عيسى بن موسى، وان
فأرسلت فاطمة بنت محمد وأختو زينب بنت عبد اهلل إلى عيسى ]أف[ قد قضيتم حاجتكم منو 

 فأذنوا لنا في دفنو.
فأذف لهم، فدفنوه بالبقيع وبعث برأسو مع ابن أبي الكراـ إلى أبي جعفر لعنهما اهلل وال 

 رحمهما.
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 ن)النفس الرحية([(اإلماـ إبراىيم بن عبد اهلل بن الحس12])
 ـ( 763 - 716ىػ /  145 - 97)
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 ]خروجو وبيعتو )ع([
[ حدثنا أبو العباس الحسني رحمو اهلل قاؿ:حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاؽ ، 16]

أـ أبي « جدتي»قاؿ: حدثنا أبو الحسن على بن عبد اهلل بن الحسن البصري قاؿ: حدثتني 
ر قالت: رأيت إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن صلوات اهلل عليو يـو واسمها عفيفة بنت مهاج

ظهر بالبصرة ومعو الناس فمر بباب دارنا في المربد ، قالت: فرأيت رجبلً آخذ بعناف فرسو، 
 فقاؿ لو: يابن رسوؿ اهلل اتفل في يدي أمسح بها وجهي عسى اهلل أف يصرؼ وجهي عن النار.

لسبلـ: خل يدؾ عن عناف الفرس، إنما تجزى بعملك، إنما تجزى قالت: فقاؿ لو إبراىيم عليو ا
 بعملك.

[ حدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن جعفر بن إبراىيم الجعفي قاؿ: لما كاف إبراىيم 17]
بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليو وآلو يقاتل الطغاة 

ية، وقد حرب رجبًل من القـو على رأسو وقاؿ: خذىا إليك وأنا بباخمرى سمع رجبلً من الزيد
الغبلـ الحداد، فقاؿ إبراىيم عليو السبلـ: ِلَم تقوؿ أنا الغبلـ الحداد؟ قل: أنا الغبلـ العلوي، 

[ ، فأنتم واهلل منا 36فإف إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ قاؿ: نَفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّو ِمنِّين]إبراىيم:
 ن منكم لكم مالنا وعليكم ما علينا.ونح

[ قاؿ: وحدثنا أبو العباس بإسناده قاؿ:قيل إلبراىيم بن أبي يحيى المدني: قد رأيت 18]
 محمداً و إبراىيم ابني عبد اهلل بن الحسن صلوات اهلل عليهما، فأيهما كاف أفضل؟

دين عالمين زاىدين، وقد  فقاؿ إبراىيم بن أبي يحيى: واهلل لقد كانا فاحلين شريفين كريمين عاب
كاف إبراىيم يقّدـ أخاه محمداً عليو السبلـ ويفضلو، وكاف محمد عليو السبلـ يعرؼ إلبراىيم 

 فضلو، وقد مضيا شهيدين صلوات اهلل عليهما .

(1/399) 

 

 ]جهاده واستشهاده )ع([
اهلل بن  [ حدثنا أبو العباس بإسناده عن المفضل الضبي قاؿ: خرجت مع إبراىيم بن عبد19]

الحسن عليهم السبلـ فلما صار بالمربد وقف على باب سليماف بن علي، فأخرج إليو صبياف 
من ولده فضمهم إليو، وقاؿ:ىؤالء واهلل منا ونحن منهم، إالّ أف آباءىم غصبونا أمرنا، ثم توجو 

 لوجهة وتمثل:
 مهبلً بني عمنا ظبلمتنا .... إف بَِنا سورة من الغلق

 السيوؼ وال .... تغمز أحسابا من الرَّققلمثلكم ُتحمُل 



 إني ألنمي إذا انتسبت إلى .... عّز عزيز ومعشر صدؽ
 بيض سباط كأف أعينهم .... تكحل يـو الهياج بالعلق

 قاؿ المفضل: فقلت لو: ما أفحل ىذه األبيات، فلمن ىي جعلني اهلل فداؾ؟
وؿ اهلل وتمثل بها أمير المومنين يـو جزع الخندؽ على رس« بها»قاؿ: لضرار بن الخطاب تمثل 

علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليو يـو صفين، وتمثل بها الحسين بن علي صلوات اهلل عليو 
يـو قتل، وتمثل بها زيد بن علي عليو السبلـ يـو ظهر يـو السبخة، وتمثل بها يحيى بن زيد يـو 

 أبيات ما تمثل بها إالّ قتيل.الجوزجاف، ونحن اليـو نتمثل بها، قاؿ: فتطيرت من تمثلو ب
 قاؿ: ثم مضى، فلما َقرب من باخمرى اتصل بو قتل أخيو محمد صلوات اهلل عليو فقاؿ:

 لهم لتقتل خالداً « تحلى»نبئت أف بني ربيعة أزمعوا .... أمراً 
 إف يقتلوني ال تصب رماحهم .... ثأري ويسعى القـو سعياً جاىداً 

 . وأنازؿ البطل الكمي الحارداأرمي الطريق وإف رصدت بضيقة ...
 قاؿ: فقالت لو:جعلني اهلل فداؾ لمن ىذه األبيات؟

 قاؿ: لؤلحوص بن كبلب ، تمثل بها يـو شعب جبلة ، وىو اليـو الذي لقيت فيو قيس تميمًا.
 ، قاؿ المفضل: وأقبلت عساكر أبي جعفر )غضب اهلل عليو( فقتل من أصحابو، وقتل من القـو

 لظفر، وكشفت ميمنتو والقلب فتمثل :وكاد أف يكوف لو ا
 أبى كل ذي وتر يبيت بوتره .... ويمنع منو النـو إذ أنت نائم

 أقوؿ لفتياف كراـ تروحوا .... على الجرد في أفواىهن الشكائم
 قفوا وقفة من يحيا اليخز بعدىا .... ومن يختـر ال تتبعو المبلـو
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قلت لو: جعلني اهلل فداؾ تباشر الحرب بنفسك قاؿ: ثم كر فطعن رجبلً وطعنو آخر، ف
والعسكر منوط بك؟! فقاؿ لي: إليك عني يأ أخا بني حبة ، كأف عويفاً أخا بني فزارة كاف ينظر 

 إلينا في يومنا ىذا، وأنشد:
 ألمت سعاد وإلمامها .... أحاديث نفس وأسقامها

 يمانية من بني مالك .... تطاوؿ في المجد أعمامها
 صل جرثومة .... ترد الحوادث أيامهاوإف لنا أ

 ترد الكتيبة مذمومة .... بها أفنها وبها ذامها
 قاؿ: وجاء سهم غائر فشغلو عني .



[ حدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن المفضل الضبي، قاؿ: كنت مع إبراىيم بن عبد 20]
 يء، فأنشدتو:اهلل بن الحسن صلوات اهلل عليو واقفاً يـو قتل، فقاؿ لي: حرِّكني بش

 أال أيها الناىي فزارة بعدما .... أجدت بسير إنما أنت حالم
 أبى كل ذي وتر يبيت بوتره .... ويمنع منها النـو إذ أنت نائم

 قفوا وقفة من يحيا ال يخز بعدىا .... ومن يختـر ال تتبعو اللوائم
ذلك، فقاؿ: ال بل  قاؿ: فقاؿ لي: أعده، فانتبهت وندمت على إنشادي إياىا، فقلت: أو غير

 أعده، فأعدتو، فكاف آخر العهد بو صلوات اهلل عليو.
[ وحدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن المفضل الضبي، قاؿ: جعلت الزيدية تحمل 21]

 بين يدي إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن صلوات اهلل عليو ويقولوف:نحن الزيدية وأبناء الزيدية.
رحمكم اهلل اسم ىو أحسن من اسم «: يقوؿ لهم»و السبلـ قاؿ: فسمعت إبراىيم علي

 اإلسبلـ؟! أال فقولوا نحن المسلموف وأبناء المسلمين .
قاؿ المفضل: وأصيب إبراىيم بسهم فطافت بو الزيدية، وجعلوا يبكوف ويقولوف: أردنا أف تكوف 

 ورجليو .إماماً أردنا أف تكوف ملكاً، وأراد اهلل أف تكوف شهيدًا، ويقبلوف يديو 
[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن مسعدة بن زياد العبدي، قاؿ: لما أصيب إبراىيم بن عبد 22]

إلى أىل المدينة، قاؿ الطالبيوف: مضى واهلل « اليـو»اهلل بن الحسن عليو السبلـ وجاء ذلك 
 على منهاج آبائو، ونزؿ منازلهم.
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عليو السبلـ وقد قيل لو: قتل إبراىيم بن عبد  قاؿ مسعدة بن زياد: وسمعت جعفر بن محمد
اهلل بن الحسن، فقاؿ : مضى شهيدًا، أحب اهلل جل ثناؤه أف يكوف شهيدًا، الحمدهلل الذي بلغو 

 ما أملو في نفسو.
الفضل يحيى بن الحسين: وأقاـ إبراىيم بن عبد اهلل بالبصرة، فلما كاف « وحدثنا السيد[ »23]

ل محمد، فكتمو حتى شاع في الناس، وقدـ عليو الحسين و عيسى ابنا ليلة الفطر أتاه خبر قت
زيد بن علي من المدينة فخرج إلى المسجد فصلى بالناس وخطب وقرأ: نَوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ 

 وجلس للتعزية، فعزاه الناس.« ثم نزؿ»[، 144َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الر ُسُل...ناآلية]آؿ عمراف:
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 ]تجهيز أبي جعفر السفاح جيشاً لقتاؿ صاحب الترجمة[
فلما فرغ أبو جعفر من محمد بن عبد اهلل جهز جيشاً ينفذه إلى البصرة وحم إليو سلم بن 

قتيبة، فبلغ إبراىيم انفصالهم، فأجمع للمسير إليهم، فقاؿ لو المضاء بن القاسم : ال تفعل، 
وىم بنفسو ، واستخلف ابنو الحسن بن إبراىيم على وأقم مكانك ووجو الجنود، فأبى وسار نح

 البصرة.
فلما انتهى إبراىيم يريد عيسى بن موسى، ومع إبراىيم أحد عشر ألفاً وسبعمائة فارس والبقية 
رّجالة فتأىبوا للقتاؿ، وقاتلوا، وصبر الفريقاف واقتتلوا قتاالً شديدًا، وانهزموا وقد استعلوا على 

فر بن سليماف من خلفهم وحمل على أصحاب إبراىيم فانهـز أصحاب عيسى، أدركهم جع
أصحاب إبراىيم وأخذوا يمنة ويسرة، فجاء بشير الرحاؿ إلى إبراىيم، فقاؿ: ما ترى؟ قاؿ 

إبراىيم: قد ذىب الناس، ومن رأيي مصابرة القـو إلى أف يحكم اهلل فّي أمره ونادى أصحابو، 
 د قتاؿ، فقتل إبراىيم رحمة اهلل عليو وجماعة معو.فاجتمع إليو نفر من أصحابو، فاقتتلوا أش
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 ]رأي شعبة في صاحب الترجمة والخروج معو[
[ حدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن نصر بن حماد قاؿ: جاء قـو إلى شعبة فسألوه 24]

ألوني عن إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن عليو السبلـ وعن القياـ معو، فقاؿ: وتس
إبراىيم بن رسوؿ اهلل « أمر قاـ بو»عن إبراىيم صلوات اهلل عليو وعن القياـ معو، تسألوني عن 

 واهلل لهي عندي بدر الصغرى.
[ حدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن نصر بن حماد قاؿ: سمعت شعبة يقوؿ حين 25]

: ))أىل بيتي في أمتي ظهر إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن عليهم السبلـ : قاؿ رسوؿ اهلل
، كّلما أفل نجم طلع نجم آخر مكانو((.  بمنزلة النجـو

[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن نصر بن حماد البجلي، عن شعبة أنو قاؿ حين جاء قتل 26]
إبراىيم بن عبد اهلل عليو السبلـ: لقد بكى أىل السماء على قتل إبراىيم بن عبد اهلل عليو 

 من الدين لبمكاف. كاف« فإنو»السبلـ 
[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن عمر بن محمد بن إسحاؽ قاؿ: سألت الحسن بن 27]

إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن عليهم السبلـ : كم كاف بين مقتل عمك محمد بن عبد اهلل وبين 
 مقتل أبيك صلوات اهلل عليهما؟



اـ، وحز رأسو وحمل إلى أبي الدوانيق فقاؿ الحسن: قتل أبي عليو السبلـ بعد عمي بشهرين وأي
 لعنو اهلل وُدِفَن بدنو الزكي بباخمراء.
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 ( اإلماـ عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن )األشتر([13])
 ـ( 768 - 736ىػ /  151 - 118)
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 ]سبب خروجو وبيعتو )ع([
على أبي الدوانيق في آخر خبلفتو خرج عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل المعروؼ باألشتر 

بالسند وأرض كابل ونواحيها، وكاف سبب ذلك أنو كتب عبد الجبار بن عبد الرحمن صاحب 
خراساف إلى محمد بن عبد اهلل )النفس الزكية(: أنفذ إلّي بعض ولدؾ أدعو لك، وكاف عبد 

على يديو، وعبد  الجبار ىذا من قواد أبي مسلم صاحب الدولة الذي كاف زواؿ ملك بني أمية
، وكاف أبو جعفر قد والَّه خراساف، فضبط خراساف  « من خزاعة»الجبار ىذا من أىل خراساف 

كلها، ثم َىمَّ أبو الدوانيق بعزلو وقتلو، وكاف عبد الجبار قد بايع محمد بن عبد اهلل، وكتب إليو 
، فأنفذ إليو عبد اهلل بن أنو تائب نادـ على ما كاف منو، وأف أنفذ إلّي بعض ولدؾ أو ولد إخوتك

محمد بن عبد اهلل المعروؼ باألشتر في أربعين رجبلً أو خمسين من أصحابو من أىل العراؽ 
إلى مدينة ىراة، وقبل وصولو إلى عبد الجبار بن عبد الرحمن خرج عبد اهلل بن محمد بن عبد 

لى يديو خلق كثير وعلى اهلل إلى السند وبقي بها أربع سنين، ودعا الناس إلى اإلسبلـ فأسلم ع
السند من قبل أبي الدوانيق ىشاـ بن عمر التغلبي، فوقع بينهم قتاؿ شديد، فأراد أف يخرج من 

السند إلى خراساف، وقتل بين الفريقين زىاء ثبلثة آالؼ رجل، وكاف بينهما قدر خمسين وقعة 
 في مقدار سنة، وقتل عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل في الحرب.
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 ]استشهاده ونعتو[
وكاف يـو قتل ابن ثبلث وثبلثين سنة ، وكاف َأِدـ اللوف، مديد القامة، صبيح الوجو، تاـ الخلق، 



يقاتل فارساً وراجبًل، وقتل في سنة إحدى وخمسين ومائة في شعباف بعد أبيو بخمس سنين، ولو 
ي رجب، ثم رُّد أىلو وولده بعد َعِقٌب بالكوفة ، وقد رُِوي أنو قتل سنة اثنتين وخمسين ومائة ف

موت أبي الدوانيق لعنو اهلل إلى الكوفة، وعقبو بها إلى اآلف، فهذا قتل في الحرب في أرض 
 السند.

وأخوه علي بن محمد بن عبد اهلل أخذ بمصر وحمل إلى أبي الدوانيق، فقتلو في السجن 
 بالعراؽ.
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 النفس الرحية([ ( الحسن بن إبراىيم بن عبد اهلل )ابن14])
 ]خروجو ونص دعوتو[

 [ قاؿ أبو العباس الحسني رحي اهلل عنو أخبرني الثقات بدعوة الحسن بن إبراىيم.28]
 بسم اهلل الرحمن الرحيم. من آؿ ياسين إلى جماعة المسلمين .. سبلـ عليكم، أما بعد:

 عليو وآلو وسلم والقياـ بأمر فلوال اعتبارنا بأبينا، وحفظنا ألولنا، وتمسكنا بوصية نبينا صلى اهلل
اهلل تعالى، واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الحق إْذ عصي اهلل في 

أرحو، وحكم في عباده بغير كتابو وسنة نبيو، ماخرجنا يترى بعضنا في أثر بعض على أي حين 
، وكثرة من العدو، وخذالف وفي أي زماف على ىواف من الناس وشدة من األمر في قلة من العدد

من الناس، يدعو آخرنا إلى دعوة أولنا ويقتدي حينا بميتنا، سراعاً إلى اهلل وقدماً في سبيلو، 
 وحججاً على خلقو، ولعلهم ينتهوف.

لم ننظر إلى كثرة عدونا وقلة من تبعنا، ُصدقاً عند اللقاء صبراً عند الموت، النفارؽ أْلِويَِتنا، وال 
حتى نمضى إلى ما أمرنا بو، وننتجز ما وعدنا بو من ثوابو غير شاكِّين وال مرتابين  ظبلؿ رماحنا،

 ال نخشى إالّ اهلل، أما واهلل صدقاً وبرًا.
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أيها الناس لقد حللتم بخذالنكم لنا، وصدفكم عن الحق، فلم تهتدوا بهدينا، ولم تقتدوا إالَّ 
إليها، إذ أخرجتم األمر عن أىلو، وجعلتموه في غير محلو،  بغيرنا، إثرًة للدنيا وحباً لها، وركوناً 

فأصبحتم في فتٍن كقطع الليل المظلم ، مع غير إماـ ىدى، وال َعَلٍم يُرى، فقد تفرقت 
جماعتكم بعد ألفتها، و تصدعت سبلكم بعد انتهائها بإيبلء حكم الظلم والجور واألثَػَرة علينا، 



ي كتابو لنا، فصار لغيركم ولغيرنا، يقتدي الَخَلُف منكم منعتمونا سهمنا، وَما جعلو اهلل ف
بالسلف، ويولد مولودنا في الخوؼ، وينشأ ناشئنا في الغربة، والفقر، ويموت ميتنا بالقتل والذؿ 

والصلب، وأنواع المُثبَلِت، َعَمُل قـو فرعوف في بني إسرائيل، تذبح أبناؤىم لخشية آبائهم، 
النا فيكم وبين أظهركم، افتخرت قريش على العرب بأف محمدًا وُتْسَتْحيا نساؤىم، فهذا ح

قرشي، وافتخرت العرب على العجم بأف محمداً عربي، حتى إذا تمت لقريش النعمة، وللعرب 
الفضيلة بما سألوا الناس من حقنا أّخرونا، وتقدموا، ورأوا ألنفسهم من الفضل علينا مالم يروه 

قالوا: نحن أحق وأولى بتراث نبي اهلل وسلطانو، فبل ىم لغيرىم من سائر الناس من حقنا، و 
أنصفونا من أنفسهم إف كاف ىذا األمرللقرابة؛ إذكنا أقرب الناس منهم، وال أنصفنا الناس إف 

أجازوا مع القرابة لمن ىو أبعد رحماً ولعمري لو رجت قريش الظهور في الببلد والتمكن بغير 
زؿ عليو، والخروج إلى عبادة األوثاف لكتبوا أساطير التوحيد وتصديق محمد الصادؽ وما أن

أىوائهم وأمنية نفوسهم، ثم أظهروا ما في قلوبهم من النفاؽ والتكذيب، ولكنهم علموا أنهم 
اليسوغ لهم ذلك واليستقيم ما طلبوا من التملك والجبرية إالَّ بتصديق محمد صلى اهلل عليو 

اإلسبلـ وأسروا النفاؽ، فتلك آثارىم تنبئ عنهم،  وآلو وسلم وإظهار التوحيد، فأظهروا دعوة
وأحكامهم تخالف دعواىم ولو كانوا على شيء من األمر لحفظوا محمداً صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم في ذريتو، ولم يستأثروا عليهم بفيئهم وخمس ما أفاء اهلل
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د؛ وأخذىم الرشا، واتباعهم عليهم، ثم ىذا مع تعطيل األحكاـ وتغيير األقساـ وإحاعة الحدو 
الهوى، فاهلل اهلل أيها الناس ارجعوا إلى الحق وأجيبوا إليو أىلو، التغرنكم اآلماؿ فإف اآلماؿ ىي 

االستدراج، قاؿ اهلل عز وجل: نَسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموَف، َوُأْمِلي َلُهْم ِإفَّ َكْيِدي 
[، فقد أملي لمن كاف قبلكم من األمم ثم أخذوا 44،45لم:[]الق182،183َمِتيٌنن]األعراؼ:

اغتروا واجترؤوا، « فبذلك»وكانوا في إمبلئهم إذا أحدثوا هلل معصية جدد اهلل لهم عليها نعمة، 
فبغتهم اهلل بالعذاب من حيث لم يشعروا فما أغنى عنهم كيدىم وما كانوا يجمعوف، وقد قص 

وما حل بهم من سخط اهلل وعذابو، فتوبوا إلى اهلل أيها اهلل عليكم ما ارتكبت بنو إسرائيل 
ملكاً نقهركم بو، وال مااًل « إليو»المسلموف وأجيبوا إلى الحق دعاتكم، فلسنا نريد بما ندعوكم 

نستأثر بو عليكم والندعوكم إالَّ إلقامة أودكم وإماتة البدع وإحياء السنن وحكم الكتاب، لترجع 
وعلى أمر اهلل أعوناً؛ فأبصروا رشدكم قبل أف تقوؿ نفس نيَاَحْسَرتَا َعَلى ألفتكم وتكونوا إخواناً؛ 

َما فَػرَّْطُت ِفي َجْنِب اهلل َوِإْف ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرِيَن، َأْو تَػُقوَؿ َلْو َأفَّ اهلل َىَداِني َلُكْنُت ِمَن 



 [.58-56َكرًَّة فََأُكوَف ِمَن اْلُمْحِسِنيَنن]الزمر:اْلُمتَِّقيَن، َأْو تَػُقوَؿ ِحيَن تَػَرى اْلَعَذاَب َلْو َأفَّ ِلي  
 وفقنا اهلل وإياكم لمحابِّو وجنبنا وإياكم معاصيو، انصروا اهلل ينصركم. والسبلـ.
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 ]مطاردتو وسجنو[
فاجتمعت الشيعة إلى الحسن عليو السبلـ ودعوا الناس إلى مكاتفتو على الدعاء إلى الحق، 

صرة، والشيعة تلقى بعضها بعضاً بأسبابو، فسعى بو قرين بن يعلى األزدي إلى وكاف مستتراً بالب
أبي جعفر، فأعطاه ثبلثة آالؼ درىم، وأرسل معو مْرغيد النصراني في جماعة من األعواف، 
وكتب إلى صاحب البصرة في السمع لهم والطاعة، فأقبلوا حتى نزلوا البصرة، وأقبل مرغيد 

ذىب الشيعة، ومضى قرين إلى الحسن فأخبره خبره، وَعرََّؼ بينو وبين يظهر العبادة والتألو وم
الشيعة، فجعلت الشيعة تصف نسكو للحسن حتى كاف الحسن مشتهياً للقائو، ومرغيد مع 

ذلك ال يدع صلة الحسن باألمواؿ، ويقوؿ:استعن بها على أمرؾ، وكلما كتب إليو الحسن كتاباً 
ذلك في رأي العين التبارؾ...إلى أف قالت لو الشيعة يوماً: وحعو على عينو وأكل ختمو؛ يريو ب

إف الحسن يشتهي لقاءؾ، فقاؿ: أخشى أف أشهر نفسي، ولكن أنا في حجرة فلو جاءني مع 
ىذا وأومى إلى قرين رجوت أف يكوف أغبى ألمره، فأجابتو الشيعة إلى ذلك، وعمد مرغيد فهيأ 

حملو من ساعتو إلى أبي جعفر على البريد، فلما القيود والرجاؿ، فلما وافاه الحسن قيده و 
 وصل إليو الحسن أمر بحبسو وبعث عميرًا مواله، فأخذ قرينا وأخاه فعذبهما حتى قتلهما.

 فقاؿ في ذلك بعض الشيعة:
 حمدت اهلل ذا اآلالء لماَّ .... رأيت قرين يحمل في الحديد

لحسن بعد وفاة أبي جعفر من ثم إف سليماف بن الجنيد الطحاوي الصيقل عمل في خبلص ا
السجن، وقد كاف الحسن دفع إلى سليماف ابنو وابنتو فسماىما بغير اسميهما ورباىما، وكاف 

ابنتو خديجة، فلما أفضت الخبلفة إلى الملقب بالمهدي أطلق كل « واسم»اسم ابنو عبد اهلل، 
د كنت أظن أنك من كاف في حبوسو غير الحسن ورجل من آؿ مرواف، وقاؿ سليماف للحسن:ق

ستطلق، فما أرى القـو مخرجوؾ ما دمت حياً، ولو كاف ذلك في أنفسهم ألخرجوؾ مع من قد 
أف أعمل في إخراجك فَػَتْخلص إف قدرت على ذلك؟ قاؿ: على اسم « في»أخرجوا، فهل لك 

 اهلل.
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رصة يمكن فيها قاؿ سليماف: فأتيت يعقوب بن داود فشاورتو في ذلك فقاؿ لي: اعمل، فإنها ف
 العمل.

قاؿ: فخرجت إلى أصحابي الزيدية فيهم أبو الحوراء، وكاف فاحبلً وصاح بالمهدي يوماً وىو 
 يخطب:

نيَاَأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَػُقولُوَف َما ال تَػْفَعُلوَف، َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اهلل َأْف تَػُقوُلوا َما ال 
 [.3، 2تَػْفَعُلوَفن]الصف:

 بو فأدخل عليو، فقاؿ:ما حملك على ما جاء منك؟ فأمر
نُػنَُّو لِلنَّاِس َواَل  قاؿ لو: قوؿ اهلل تعالى: نَوِإْذ َأَخَذ اهلل ِميثَاَؽ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبَػيػِّ

 [ فاتق اهلل.187َتْكُتُمونَُون]آؿ عمراف:
 قاؿ: ويلك من أنت؟

 فو، ونهيتك عن منكر فأنكره.قاؿ: رجل من المسلمين أمرتك بمعروؼ فاعر 
قاؿ: فضربو بعمود كاف معو حتى غشي عليو عامة النهار، ودفعو إلى الربيع، وىؤالء الذين كانوا 

 من الزيدية، فقاؿ لهم سليماف: كونوا على عدة، فإني أريد أف أنقب على ىذا الرجل.
حسن وعليو كساء فأجابوه بأجمعهم، واحتالوا حتى نقبوا المطبق وانفتح الحصن، وخرج ال

أسود، وقد حرب شعره منكبيو، وكاف عبلجهم في النقب نصف النهار لما أراد اهلل من إطبلقو 
حمار، فأبطأ فأقبلت أنا والحسن نمشي « استئجار»وتسهيل أمره، فبعث موسى بن زياد في 

 ويتعقل ال يستطيع المشي، والناس يستحثونو، فقاؿ: لست أقدر على الخطو.
نفسك واحمل عليها، ففعل، فلما انتهوا إلى قريب من الجسر أتي بحمارين  فقالوا: أجهد

فركب ومن معو، ومضيا جميعاً حتى دخل إلى منزؿ كاف في خاف الشاىين، فنزؿ وأتي بابنو عبد 
اهلل وىو ال يعرفو، فسلم عليو واعتنقا جميعا يبكياف وسليماف يبكي، ثم َتَحمََّل بعد إلى 

 ى أماف المهدي؛ حتى ىلك عليو السبلـ.الحجاز، فأقاـ بها عل
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 ( الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن )صاحب فخ([15])
 ـ( 785 - 745ىػ /  169 - 128)
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 ]إخباره صلى اهلل عليو وآلو وسلم بموحوع قتل الفخي[
بن نمير رفع  [ أخبرنا أبو العباس الحسني رحي اهلل عنو بإسناده عن رجالة، عن عبد اهلل29]

الحديث إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم انتهى إلى 
موحع فخ ، فنزؿ عن راحلتو، وأمر أصحابو فصفوا خلفو، فصلى بهم صبلة الجنازة، فسألوه 

عن ذلك، فقاؿ: ))يقتل ىاىنا رجل من أىل بيتي في عصبة من المؤمنين، لم يسبقهم أىل 
 در((.ب
ػروايتينػ عن يعقوب بن نصر بن أوس -[ أخبرنا أبو العباس الحسني بإسناده عن رجالة 30]

 ، قاؿ: أكريت من جعفر بن محمد عليو السبلـ من المدينة إلى مكة، فلما ارتحلنا من بطن مرَّ
قاؿ لي: يا نصر، إذا انتهينا إلى فخ فأعلمني، قاؿ: قلت: أوليس تعرفو؟ قاؿ: بلى، ولكني 

 خشى أف تغلبني عيني.أ
قاؿ: فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل، فإذا ىو نائم فتنحنحت، فلم ينتبو، فحركت 

المحمل فانتبو، فجلس، فقلت: قد بلغت، فقاؿ: حل محملي، فحللتو، ثم قاؿ: حل القطار، 
أ للصبلة قاؿ: فنحيت بو عن الجادة، وأنخت بعيره، فقاؿ: ناولني اإلدواة والركوة، قاؿ: فتوح

 وأقبل ثم دعا، ثم ركب، فقلت: جعلت فداؾ رأيتك صنعت شيئاً، أفهو من المناسك؟
تسبق أرواحهم أجسادىم إلى « في عصابة»قاؿ: ال ولكن ))يقتل ىاىنا رجل من أىل بيتي، 

 الجنة((، وذكر من فضلهم.
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 ]صفتو وفضلو[
عبيد بن سليماف الموصلي، قاؿ: [ حدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن أحمد بن 31]

حدثني أبي، قاؿ:كاف علي بن الحسن بن الحسن أبوالحسين صاحب فخ مجتهدًا، حبس مع 
عمو عبد اهلل بن الحسن بن الحسن، فكانوا في محبس ال يروف حوءاً وال يسمعوف نداًء، فلم 

بلتين، فإنو كاف تكن معرفتهم أوقات الصبلة إالّ بانقطاع تسبيح علي وقراءتو فيما بين كل ص
 فراغو منها عند وجوب كل صبلة.

فنشأ ابنو الحسين أحسن نشوء، لو فضل في نفسو وصبلح وسخاء وشجاعة، فقدـ على 
المهدي فرعى حرمتو وحفظ قرابتو، ووىب لو عشرين ألف دينار، ففرقها ببغداد والكوفة على 

 قرابتو ومواليو ومحبيو.
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 لى المدينة وبيعتو[]خروجو من الكوفة وسفره إ
وما خرج من الكوفة إالّ بقرض، وَما كسوتو إالّ جبة عليو وإزار كاف لفراشو، ثم قدـ المدينة 

وأقاـ بها حتى ولي موسى الهادي، فَأمََّر على المدينة رجبلً من ولد عمر بن الخطاب، فأساء 
لبعض أمره، فأجلو أجبًل  إلى الطالبيين وسامهم خسفاً فأستأذنو فتًى منهم في الخروج إلى موحع

وأخذ بو كفالة الحسين بن علي، فلما مضى األجل طالبو بو فسألو النظرة فأبى، وغلظ عليو، 
وأمر بحبسو وأسمعو، فلما أمسى قاؿ: أَُأجلك ىذه الليلة وأخلي سبيلك وآخذ عليك يميناً 

روج، فلما أعتم خرج مؤكدة لتأتينى بو غدًا، فحلف لو على ذلك ليأتينو حتى يلقاه، وأحمر الخ
 إلى البقيع، وجمع أىلو وأعلمهم بما عـز عليو، فبايعوه.

قاؿ أبو الحسن المدايني: كاف مخرج الحسين بن علي صاحب فخ يـو السبت لبضع عشرة 
من ذي القعدة، سنة تسع وستين ومائة، وكاف رجبًل سخيا متوسعاً، ال َيكُبر شيء تسألو إياه، 

اف يحمل على نفسو المؤف حتى أجحف ذلك بو، فصار إلى أف باع وكاف يأتيو ناس كثير، وك
مواريثو في كل وجو كاف لو فيو شيء، وكاف لو عين ذي النخيل، وكاف ذو النخيل منزالً ينزلو من 

خرج من المدينة إلى العراؽ، ومن قدـ من العراؽ إلى المدينة من الحاج وغيرىم، وكانوا 
الناس وحرصوا عليها، فكاف حسين َيدَّاف عليها، فلم ينزع يشربوف من عين الحسين، فتنافسها 

عن الدين فيها حتى صار عليو سبعوف ألف دينار، وفي رواية أخرى تسعوف ألف دينار، وأمسك 
عنو عنده، فلم يكن يبايع، فبعث المعبل مولى المهدي فاشتراىا منو بسبعين ألف دينار، وكاف 

ب صاحب البريد بمكة والمدينة، فدعا المهدي غرماؤه قد وعدوه الصلح والوحيعة، فكت
 بالمعبل فسألو عن العين وشرائو إياىا، فأقر لو بو.

فقاؿ الربيع: يا أمير المؤمنين ىذه قوة الحسين بن علي على اإلفساد، وىو من اليؤمن على 
 حدث يحدثو.
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فأنفذه إلى الحسين، فقدـ فقاؿ المهدي للمعبل:ال تحدث فيها حدثاً، فدعا بشار البرقي فأتاه 
بو عليو، فلما وصل إلى المهدي سألو عن أمر العين وشراء المعبل إياىا، فأقر لو بو، ولم 

 يختلف قولو وقوؿ المعبل في أمرىا.
وقاؿ الحسين: يا أمير المؤمنين، واهلل ما بقيت لي خضراء وال عذؽ غيرىا إالّ صدقات علي 

 لذي بعتها بو، ولوال إلحاح الغرماء ما بعتها.والحسن والحسين، وإف عليَّ الثمن ا



 فقاؿ لو المهدي: أَتدَّاف بسبعين ألف دينار، أما تتقي اهلل قد أىلكت نفسك.
وكاف بليغاً منطيقاً: وَما سبعوف ألف دينار يا أمير المؤمنين وأنا ابن رسوؿ اهلل  -فقاؿ الحسين 

 وابن عم أمير المؤمنين وشريكو في نسبو وشرفو؟
 لو المهدي: َردَّ اهلل عليك عينك، وقضى عنك ديْنك. فقاؿ

ثم أقبل على عمر بن بزيغ فقاؿ: يا عمر ادفع إليو سبعين ألف دينار، وأمره باالنصراؼ إلى 
منزلو، فلما خرج من عنده أقبل الربيع على المهدي فقاؿ: أنشدؾ اهلل يا أمير المؤمنين أف تثير 

تسمع كبلمو، فمتى يمؤل جوفو شيء، واهلل لئن وصل إليو  على المسلمين من قبل ىذا شرًا، أما
 ىذا الماؿ ليثورف عليك بو، فرجع عن ذلك وأمر لو بمعونة عشرين ألف درىم.

وبلغ الخبر حسيناً فكتب بو إلى صديق لو بالكوفة من ُجعٍف وإلى أخيو الحسن وأىل بيتو 
مسة آالؼ درىم صلة لهم وعدة من غرمائو ووكبلئو لما لم يتم ذلك البيع، وأعطاىم خ

 يتحملوف بها، وعوحاً من سفرىم، فانصرفوا إلى المدينة.
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قاؿ: وأقاـ الحسين وكاف ابن عمو علي بن العباس بن الحسن محبوساً عند المهدي، وكاف 
وجده ببغداد قد أوعد وبايع بها بشراً كثيرًا، فوعد المهدي حسيناً أف يدفع ابن عمو إليو فأقاـ 

وعده، وتوفي المهدي والحسين بن علي مقيماً ببغداد نازالً في دار محمد بن إبراىيم،  على
فلما جاء نعي المهدي وحع الربيع على الحسن الحرس والر َصْد، فلم يزؿ على ذلك حتى قدـ 
أمير المؤمنين موسى من جرجاف فذكر لو الربيع حسيناً ومكانو، فدعا بو فلما دخل إليو أذف لو 

نصراؼ، فكلمو في علي بن العباس، فأمر بتخليتو، فشخص الحسين ولم يؤمر لو بدرىم في اال
فما فوقو فقدـ الكوفة، فجاءه عدة من الشيعة في جماعة كثيرة، فبايعوه ووعدوه الموسم 

للوثوب بأىل مكة، وكتبوا بذلك إلى ثقاتهم بخراساف والجيل وسائِر النواحي، وقدـ الحسين 
مو علي بن العباس، وأمير المدينة عمر بن عبد العزيز العمري من ولد عمر المدينة ومعو ابن ع

بن الخطاب، وكاف إسحاؽ بن عيسى بن علي استخلفو على المدينة حين شخص إلى موسى 
 ليعزيو عن المهدي.
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 ]سخاءه )ع([
بن  قاؿ: حدثنا الحسين« حدثنا أبو العباس الحسني قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوي[ »32]

القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ عن أبيو قاؿ: قاؿ لي أبي: عوتب الحسين بن علي الفخي فيما 
يعطي، وكاف من أسخى الناس العرب والعجم، فقاؿ:واهلل ما أظن أف لي فيما أعطي أجرًا، وذلك 

[ وواهلل ما ىي 92آؿ عمراف:أف اهلل تعالى يقوؿ: نَلْن تَػَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُػْنِفُقوا ِممَّا ُتِحب وَفن]
 عندي وىذا الحصى إالّ بمنزلة، يعني األمواؿ.

قاؿ المدائني: وأخذ العمري الطالبيين بالعرض وَحّمن بعضهم بعضاً، فضمن يحيى بن عبد اهلل 
بن الحسن بن الحسن بن علي والحسين بن علي الحسن بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن 

عليهم السبلـ فكانوا يعترحوف عرحاً دائماً واشتد عليهم  الحسن بن علي بن أبي طالب
 الُعمري.

فلما أفطر الناس من رمضاف ألح عليهم إلحاحاً شديداً بالعرض على ذلك حتى َأىّلوا ىبلؿ ذي 
القعدة، وقدـ أوائل الحاج من المشاة وأصحاب الحمير، فنزلوا بالبقيع، وقدـ عدة من الشيعة 

رجبلً فنزلوا على دار ابن أفلح بالبقيع، فأقاموا بها أياماً فأنكرىم  الكوفيين نحواً من تسعين
بعض الناس، ولقوا حسيناً وغيره، وبلغ ذلك العمري، فأنكره وأمر بعرحهم غدوة وعشية، وأف 

الحسن بن محمد غاب عن العرض يومين، فلما انصرفوا من الجمعة دعا بهم للعرض، فلما 
عليهم، فلم يخرج منهم أحد حتى صلوا العصر ثم عرحهم،  دخلوا المقصورة أمر بها فأغلقت

فلما دعا باسم حسن بن محمد فلم يحضر قاؿ ليحيى بن عبد اهلل والحسين بن علي: لتأتياني 
بو أو ألحبسنكما، فإف لو ثبلثة أياـ لم يحضر العرض، ولقد خرج أو تغيب، فراّداه بعض 

وأما يحيى فإنو شتمو، فخرج حتى دخل على المرادة، وكاف الحسين أبقاىما في الرد عليو، 
العمري، فأعطاه الخبر فدعا بهما العمري، فوّبخهما وتهّددىما، فتضاحك الحسين في وجهو 

 وقاؿ: أنت مغضب يا أبا حفص؟
 فقاؿ لو العمري: وتهزأ بي أيضاً وتخاطبني بكنيتي؟
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كرىاف أف يدعيا بالوالية، وأنت تكره  فقاؿ لو: قد تكنى من ىو خير منك أبو بكر وعمر، وكانا ي
 كنيتك وىي الكنية التي اختارىا لك أبوؾ.

قاؿ يحيى بن عبد اهلل لما بايعناه: خرجت على دابتي ركضاً مسرعاً حتى أتيت حدباً وىو على 
ميلين من المدينة وبها موسى بن جعفر، وكاف موسى شديد الغيرة، فكاف يأمر بإغبلؽ أبوابو 



ا، فدققت بابو فأطلت حتى أجبت، وخبرت باسمي فأخبر الغلماف بعضهم بعضاً واالستيثاؽ منه
من وراء األبواب وىي مقفلة حتى فتحت وأذف لي، فدخلت، فقاؿ: أي أخي في ىذه 

 الساعة؟!
 قلت: نعم حتى متى اليقاـ هلل بحق وحتى متى نضطهد ونستذؿ؟

 فقاؿ: ما ىذا الكبلـ!؟
جع، قلت:جعلت فداؾ في أمرنا ىذا شيء؟ وانصرفت إلى قلت: خرج الحسين وبايعناه، فاستر 

الحسين، فلما أصبح جاء إلى مسجد رسوؿ اهلل فصلى بالناس الصبح، وبلغ العمري خبره، 
فزعم بعض أىل المدينة عنو أنو قاؿ وقد نحب قلبو: أطعموني ماء واردموا البغلة بالباب 

 وىرب. وروي أنو حج من أىل واسط شيخ تلك السنة.

(1/420) 

 

 ]نماذج من كبلمو[
قاؿ: فلما قدمت المدينة رأيت للناس حركة أنكرتها، وأتيت مسجد رسوؿ اهلل وىو غاص 

بالناس، والحسين على المنبر يخطب، وىو يقوؿ: أيها الناس، أنا ابن رسوؿ اهلل على منبر 
وف، ما يصنع ىذا رسوؿ اهلل أدعوكم إلى سنة رسوؿ اهلل فقلت قوالً أسره: إنا هلل وإنا إليو راجع

الرجل بنفسو، وبالقرب مني عجوز من عجائز أىل المدينة، فنهرتني وقالت: تقوؿ ىذا البن 
 رسوؿ اهلل! فقلت: يرحمك اهلل، واهلل ما قلت ىذا إالّ لئلشفاؽ عليو.

وروى النوفلي قاؿ: حدثني محمد بن عباد البشري؛ وكاف رجبلً من خزاعة؛ فقاؿ: صليت صبلة 
د رسوؿ اهلل خلف الحسين، فلما فرغ من صبلتو صعد المنبر وقعد على مقعد الصبح في مسج

رسوؿ اهلل وعليو قميص أبيض وعمامة بيضاء قد سدلها من بين يديو ومن خلفو، وسيفو مسلوؿ 
قد وحعو بين رجليو، وكاف أىل الزيارة قد كثروا في ذلك العاـ، وقد ملئوا المسجد، فتكلم 

 س، أنا ابن رسوؿ اهلل وعلى منبره، أدعوكم إلى كتاب اهلل وسنة نبيو.وقاؿ في كبلمو: أيها النا
وفي غير ىذه الرواية أنو قاؿ في خطبتو: أيها الناس، أتطلبوف آثار رسوؿ اهلل في الحجر والمدر 

 والعود وتمسحوف بذلك، وتضيعوف بضعة رسوؿ اهلل.
حدثنا يحيى بن الحسين  [ أخبرنا أبو العباس الحسني قاؿ: أخبرنا ابن عافية، قاؿ:33]

العلوي، عن أحمد بن عثماف بن حكيم، قاؿ: حدثنا عمي دينار بن حكيم، قاؿ: رأيت الحسين 
بن علي صاحب فخ عليو السبلـ على منبر رسوؿ اهلل يقوؿ بعد أف حمد اهلل وأثنى عليو وصلى 



مسجد رسوؿ اهلل  على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : يا أيها الناس أنا ابن رسوؿ اهلل في
 على منبر رسوؿ اهلل أدعوكم إلى كتاب اهلل وسنة نبيو واالستنفاذ مما تعلموف، ومد بها صوتو.
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في السبلح معو  -وكاف مسلحة للسلطاف بالمدينة-قاؿ ابن عباد: وأقبل خالد البربري، 
ى بن عبد اهلل قد أصحابو حتى وافوا باب المسجد الذي يقاؿ لو:باب جبريل، فنظرت إلى يحي

قصده في يده السيف، فأراد خالد أف ينزؿ فَباَدره يحيى بالسيف فضربو على جبينو وعليو 
البيضة والمغفر والقلنسوة، فقطع ذلك كلو حتى أطار قحف رأسو وسقط عن دابتو، وشد على 

 أصحابو فتفرقوا، وانهزموا.
بن علي خرج في ذلك العاـ حاجاً، قاؿ أبو الحسن النوفلي: قاؿ أبي: وكاف محمد بن سليماف 

وكاف الطريق مخوفاً فاستعد بالرجاؿ والسبلح، قاؿ: وحج في ذلك العاـ العباس بن محمد 
وسليماف بن أبي جعفر وموسى بن عيسى وىو على الموسم ووالية مكة إليو، وحج فيمن حج 

من المدينة دس إلى مبارؾ التركي، فقصد المدينة ليبدأ بالزيارة، ومعو جمع كثير، فلما قرب 
الحسين: أني واهلل ما أحب أف أبلى بك، فابعث إلي جماعة من أصحابك ولو عشرة أناس 

، وستر الرسالة إليو بذلك وأعطاه على قولو عهودًا، فأرسل إليو نفرًا  يبيتوف عسكري فإني أنهـز
دؿ بو عن فطوقوا عسكره وجعجعوا بو وبأصحابو وصيحوا بو، فخرج ىارباً وابتغى دليبًل يع

المدينة حتى يصير بين مكة والمدينة، فورد على موسى بن عيسى فاعتذر إليو في انهزامو 
 بالبيات، ثم اجتمعوا في عسكر واحد.
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 ]خروجو إلى مكة[
وتهيأ الحسين في من بايعو، ودفع ماالً إلى مولى آلؿ الحسين يقاؿ لو يوسف، وكانت جدتو 

أمره أف يكتري لو وألصحابو وىو يريد في تقديره أف يسبق موالة فاطمة بنت الحسين، ف
 الجيوش إلى مكة، فأقاـ أياماً ويوسف يخبره أف قد اكترى لو، ثم توارى، وذىب بالماؿ.

قاؿ أبو الحسن النوفلي: فلما وقف الحسين على ما صنع يوسف طلب الكرّي فلم يجده 
ن ذلك ما وجد وقد فاتو الوقت، لضيق الوقت، فلم يزؿ يحتاؿ للماؿ واإلبل حتى وجد م



وتقدمت الجيوش مكة ممن خرج من الكوفة والبصرة وبغداد وخرج ومعو ممن تبعو ومن أىل 
 بيتو زىاء ثبلثمائة رجل، فلما قربوا من مكة وصاروا إلى فخ وبلدح تلقتو الجيوش.

(1/423) 

 

 ]رواية أخرى[
لحسن وأخوه سليماف وعبد اهلل بن الحسن رجعنا إلى رواية غيره فأتاىم إدريس بن عبد اهلل بن ا

األفطس وعلي بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن فباتوا ليلتهم، فلما كاف من السحر خرجوا إلى 
المسجد وقد أذف من المؤذنين مؤذف واحد، فحين أذف الثاني وبلغ التشهد أحّس بهم فقطع 

وف رجبًل، الفاطميوف منهم األذاف لما سمع األصوات، وتوافوا في المسجد وىم خمسة وسبع
 سبعة والباقوف ثمانية وستوف.

فلما طلع الفجر دخل الناس المسجد من كل ناحية، فأقاـ يحيى بن عبد اهلل الصبلة، وتقدـ 
الحسين فصلى بالناس ثم انصرؼ إلى المنبر فخطب الناس ودعاىم إلى البيعة فتفرقوا عنو ولم 

س من أىل خراساف وغيرىم فسمعوا مقالتو، فمنهم يعرج عليو أحد من أىل المدينة، ودخل نا
 من تقدـ فبايعو ومنهم من لم يفعل.

قاؿ: وتصايح الناس، واعتزؿ أجناد آؿ العباس واجتمعوا إلى خالد البربري وىو يومئذ قائد 
الجند الذي بالمدينة، وكانوا مائتي رجل، وصار إليو وزير ابن إسحاؽ األزرؽ وكاف على صوافي 

محمد بن واقد مولى أمير المؤمنين، وكاف شريكاً للعمري في األعماؿ، وإليو ديواف الخاصة، و 
العطاء، فأقبل خالد البربري فيمن معو وخرج معو حسن بن جعفر بن حسن بن حسن على 
حمار لو حتى دخل المسجد وأتى من موحع ناحية الجنائز، فحمل عليو أولئك المبيضة، 

وأقبل خالد  -يعني الحسن بن جعفر-جو من المسجد فأمرىم الحسين بالكف عنو وإخرا
البربري ومن معو من ناحية ببلط الفاكهة، فخرج الحسين وأصحابو إلى رحبة دار القضاء، 

فجلس فيها وجلس معو أصحابو إالّ من تقدـ منهم للقتاؿ وىم زىاء ثبلثين رجبًل، فإنهم تقدموا 
د راجبلً ساالً سيفو يصيح بالحسين في نحور أصحاب خالد فرموىم بالنشاب، وأقبل خال

 ويشتمو، ويقوؿ: قتلني اهلل إف لم أقتلك.

(1/424) 

 



فلما دخل الرحبة وثب عليو يحيى وإدريس ابنا عبد اهلل، وبدره يحيى وكاف شديد الكف 
والذراع مجتمع القلب، فضربو على أنف البيضة فقطعو وخلص السيف إلى أنفو وشرقت عيناه 

الد يحيى بسيفو فأسرع في الترس حتى وصل إلى إصبعو الوسطى والتي بالدـ، وقد حرب خ
تليها من يده اليسرى، قاؿ:ولما ثار الدـ في عيني خالد برؾ وعلواه بأسيافهما حتى برد، وأخذ 
إدريس درعين كانتا عليو وسيفو وعمود حديد كاف في منطقتو، ثم جّرا برجليو فطرحاه بالببلط 

 على باب مرواف.
: وكاف خالد متعلقاً بستر من شعر يعتصم بو، فإذا حمل عليو يحيى تراجع، ثم قاؿ مصعب

 يحمل ىو على يحيى فيتراجع، وقد ناؿ كل واحد منهما من صاحبو جرحاً.
ثم إف إنساناً من أىل الجزيرة كاف مع الطالبيين خرج مصلتاً سيفو متوجهاً نحو القتاؿ، وخالد 

على يحيى وىو اليعلم ما يريد الجزيري، فعطف عليو  يراه ولم ير بأنو يقصده، فحمل خالد
الجزيري من ورائو وىو ال يشعر فضرب ساقيو فعرقبو، فنزع البيضة عن رأسو فضربو يحيى حتى 

 قتلو.
قاؿ مصعب: وكاف ىذا الجزيري أشجع من كاف معهم، وقطعت يداه ليلة المسايرة، ثم قتل بفخ 

أولئك المبيضة، وعبد اهلل بن الحسن األفطس،  في المعركة، ثم دخل يحيى وإدريس ومعهما
فقتلوا من الجند الذين كانوا مع خالد في رحبة دار يزيد ثبلثة عشر رجبًل، وانهـز الناس وتفرقوا 

 في كل وجو، والحسين جالس محتبي ما حل حبوتو.
لئك من أو « رجبلً »قاؿ: ولم يقم يومئذ سوؽ بالمدينة، قاؿ: وركب إدريس في نحو من ثبلثين 

« ساعة»المبيضة، قد كانت الجراح فشت فيهم للرمي الذي نالهم بالحجارة والنشاب، فداروا 
في المدينة فأشرؼ لو رجل من بني مخزـو أو غيره من قريش فسألوه الكف عنهم وعن غشياف 

 دورىم ومنازلهم ففعل، ورجع إلى الحسين فأخبره.
، فلما كاف الغد جاءىم ع مر بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين، قاؿ: وأقاموا ذلك اليـو

و إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن حسن، وىو طبا طبا، وحسن بن محمد بن 
 عبد اهلل بن حسن.
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قاؿ: ولـز أىل المدينة منازلهم، فلم يأتوا المسجد، ولم يصلوا فيو، وغدا إليهم ذلك اليـو 
ائهم، وخرج معهم عبد اهلل بن عثماف المخزومي، وعمرو بن جماعة من موالي آؿ العباس وأحب

 الزبير وغيرىما، فقاتلوا المبيضة مراماة.



قاؿ: وقد كاف سليماف بن أبي جعفر مع موسى بن عيسى فتلقاىم الخبر فأقاموا، وتقدـ موسى 
، بن عيسى في جماعة من مواليو حتى نزؿ بطن نخل، وأمر مبارؾ التركي أف يمضي إلى المدينة
فنزؿ ببئر المطلب على خمسة أمياؿ من المدينة، ثم أرسل إلى أىل المدينة رسوالً يقوؿ:من  

كاف يرى ألمير المؤمنين طاعة فليخرج إلى مبارؾ، فخرج إليو زيد بن الحسن بن علي بن 
الحسين، وعلي بن عبد اهلل بن جعفر وغيرىما من الناس، وجاءه العمري وابن واقد ووزير ابن 

 لمخزومي فاجتمعوا إليو.إسحاؽ وا
فقاؿ مبارؾ لزيد بن الحسن: إف كنت جئت سامعاً مطيعاً تريد قتاؿ القـو فقد رأستك على 

 ىؤالء فتقدـ فقاتل.
فقاؿ لو زيد: واهلل ما أنصفتني تأمرني أف أقاتل بني عمي وإخوتي بين يديك، وأنت متخلف ال 

في يدؾ حتى تعلم أجئت سامعاً تقاتل عن سلطانك وعن موالؾ، ولكن يدؾ في يدي ويدي 
 مطيعاً أـ ال.

فقاؿ العمري وابن واقد لمبارؾ:صدقك الرجل وأنصفك، فتقدـ أنت فإنو أحرى أف يقاتل الناس 
« فأقبل مبارؾ معهم»معك إذا رأوؾ، وأف يخرج إليك من ال يجترئ على الخروج إذا لم يرؾ 

 من انضموا إليهم.واجتمع إليو خلق كثير حتى كانوا زىاء ثبلثة آالؼ مع 
أربعمائة رجل فيهم الخراساني والكوفي والجبلي، « نحو»قاؿ: فأقبل مبارؾ معهم، والمبيضة 

 وأقبل اآلخروف كالمقتدرين عليهم فارتموا ساعة.
قاؿ: وأتوىم من نحو دار يزيد، وخرج عليهم المبيضة، وقد أصلتوا سيوفهم، فحملوا عليهم 

وراء، وذلك يـو اإلثنين ألربع عشرة ليلة خلت من ذي حملة محضة فقاتلوىم على باب الز 
 العقدة.
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حتى انتصف النهار، ثم قاؿ لهم مبارؾ:البد من ا لراحة والقائلة، فلما تفرؽ الناس عنو جلس 
على راحلتو فلحق بموسى بن عيسى ببطن نخل فأعطاه الخبر، وذكر لو من أتاه ومن تخلف 

د ووزير ابن إسحاؽ األزرؽ فصاروا إلى معدف بني سليم حتى عنو، ومضى العمري و ابن واق
لقوا العباس بن محمد، وكاف القـو بالربذة إلى أف قدـ عليهم مبارؾ، فمضوا جميعاً يريدوف 

مكة، فأقاموا بالمعدف ثبلثاً وىموا بالرجوع إلى العراؽ حتى ورد عليهم كتاب محمد بن سليماف 
ْمَرة ونزلها كتب إليهم منها أف العجل العجل، فتوافوا بغمرة، يأمرىم بالمضي، فلما ورد موسى غَ 

وأمروا العمري باالنصراؼ نحو المدينة، وأف يكوف مقيماً على ليلة منها، فإذا خرج منها 



 «.بعد خروجو»الحسين دخلها 
وأقاـ الحسين بالمدينة وأصحابو في المسجد ودار مرواف، ولـز أىل المدينة منازلهم، وتركوا 

 المسجد اليجمعوف معهم. حضور
وخرجت األشراؼ في اليـو الرابع من القتاؿ فتسوقوا، دار الحاج ومر عْظُم الناس من الحاج 
على طريق نجد وتركوا المدينة، وأخذ أىل الشاـ وأىل مصر على الساحل إلى مكة، فأقاموا 

ثبلثة عشر يوماً، إلى أربع وعشرين ليلة مضت من ذي القعدة فكاف عدة أياـ مقامهم بالمدينة 
ثم توجهوا إلى مكة فتبعهم ناس من األعراب من جهينة ومزينة وغفار وحمرة وغيرىم، ولقيهم 

 عبد اهلل بن إسحاؽ بن إبراىيم بن الحسن باألبواء، وكاف غائباً ولم يكن حضر مخرجهم.
 وترأس على العباسيين العباس بن محمد فهو يدبر أمرىم.

من أحبائهم ومواليهم مع من قدـ مع سليماف بن علي، وبعث فلما قدموا مكة وجدوا بها 
العباس العيوف والطبلئع، وأقبل الحسين في أصحابو، فلما كاف بسرؼ تلقتو أوائل الخيل وجنح 

إلى العباس بن محمد مولى لمحمد بن سليماف كاف مع الحسين، فساروا حتى إذا صاروا بفخ 
وكاف ممن اجتمع إلى الطالبيين سبعمائة رجل فصفوا تلقاىم العباس بن محمد بالخيل والرجاؿ، 

 لهم على الطريق.
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قاؿ: فدعاىم العباس إلى األماف، وحمن للحسين قضاء دينو واألماف لمن معو من أىل بيتو، 
 ولم يترؾ شيئاً من حسن العرض إالّ بذلو، فأبى ذلك أشد اإلباء.

ألنو كاف على الموسم، فأمر موسى بن عيسى قاؿ مصعب: كاف الرئيس سليماف بن أبي جعفر؛ 
بالتعبئة فصار محمد بن سليماف في الميمنة وموسى في الميسرة، وسليماف بن أبي جعفر 

 والعباس بن محمد في القلب.
فكاف أوؿ من بدأىم موسى، فحملوا عليو فاستْطرد لهم شيئاً حتى انحدروا في الوادي، وحمل 

 وطحنهم طحنة واحدة.عليهم محمد بن سليماف من خلفهم 
ـَ موسى بن عيسى بين يديو محمد بن سليماف، وقاؿ  َِ وقاؿ النوفلي: إنهم لما صاروا بفخ َقدَّ

لو: قد عرفت فرارؾ وفرار أخيك من إبراىيم بن عبد اهلل، وإنما تداري ىؤالء القـو وتبقي 
و من الجند، عليهم ألنهم أخوالك، فألهبو بذلك القوؿ، فأقبل محمد في خيلو، ومن حم إلي

فأرسل موسى إلى الحسين يخيره خصلة من خصاؿ ثبلث: أف يعطيو األماف ويضمن لو على 
الخليفة القطائع واألمواؿ، أو أف ينصرؼ إلى المدينة حتى ينقضي الحج، أو أف يهادف بعضهم 



 باً.بعضاً فيدخل فيقف ناحية ويقفوف ناحية، فإذا انقضى الحج تناظروا، فإما كانوا سلماً أو حر 
فأبى ذلك كلو وتهيأ للحرب ونقض ىو وأصحابو اإلحراـ ونشبت بينهم الحرب بفخ، فاقتتلوا 

قتاالً شديداً أشد قتاؿ أصحاب محمد بن سليماف وأصحابو وصبر المبيضة فلم ينهـز منهم 
أحد، حتى إذا أتي على أكثرىم جعل أصحاب محمد بن سليماف يصيحوف بالحسين األماف 

لو، فيحمل عليهم ويقوؿ: األماف أريد، حتى قتل وقتل معو رجبلف من أىل بيتو، األماف يبذلونو 
ورمي الحسن بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن بنشابة فأصابت عينو، فجعل يقاتل أشد قتاؿ 

 والنشابة مرتزة في عينو، فصاح بو محمد: يا ابن خاؿ اتقي اهلل في نفسك فلك األماف.
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لى أف تمنعني ما تمنع منو نفسك؟ فأعطاه على ذلك العهود والمواثيق، فألقى فقاؿ: أتؤمنني ع
سيفو وأقبل نحوه، فأمر بالنشابة فنزعت من عينو، وأمر بقطنة فغمست في دىن بنفسج وَماء 

 ورد ووحعت في عينو، وعصبت.
، واستسقى، فأمر محمد أف يسقي سويق لوز بثلج، ثم أرسل إلى موسى بن عيسى يخبره بأمره

مانقطع أمراً من دوف العباس بن محمد، وكاف العباس بن محمد «: بن عيسى»فقاؿ موسى 
متقدماً لموسى بينو وبين محمد، فبعث إليو يستشيره في أمره، فقاؿ العباس: ال والكرامة أنت 

 أمير الجيش وليس لمحمد إمرة يعطي فيها أحداً أماناً.
فقاؿ موسى:القوؿ ما قاؿ العباس يقتل وال ينفذ لو  ووجو بالرسالة إلى موسى مع ابنو عبد اهلل،

 أماف.
فجاء عبد اهلل يركض مسروراً بذلك، فلما صار حيث يرونو استعجل، فجعل يريهم بيده أف قد 

ابعث بو إلينا، فخذلو وبعث بو، فأمر بضرب عنقو، « أف»أمر بقتلو، وبعث العباس إلى محمد: 
 فلما فرغ منهم انصرؼ الجيش إلى مكة.

اؿ: وكاف موسى بن جعفر عليو السبلـ شهد الحج ذلك العاـ، فأرسل إليو موسى بن عيسى ق
ليحضر األمر، فجاء متقلداً سيفو على بغل أو بغلة، فوقف مع موسى بن عيسى حتى انقضى 

.  أمر القـو
قاؿ النوفلي: قاؿ أبي: وكاف سليماف بن عبد اهلل بن الحسن مضعوفاً، فلما انهـز من انهـز بعد 

، وصعد جببًل قريباً من موحع الوقعة، فلما جاء ابن أخيو الحسن بن  أف قتل أكثر القـو انهـز
محمد بن عبد اهلل إلى محمد بن سليماف في األماف قاؿ لو: ىذا ابن خالك سليماف بن عبد 

اهلل، وقد عرفت حعفو وقد سلك ىذا الجبل، وأخاؼ أف يلقاه من يقتلو، فإف رأيت أف ترسل 



 يؤمنو ويأتيك بو.إليو من 
فأعطوه األماف، وأتوني بو، فصعدوا « إليو»فصاح محمد بخيلو ويحكم الرجل في الجبل اذىبوا 

 فقتلوه وجاءوا برأسو.
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قاؿ: كنت بمنى جالساً مع موسى بن جعفر بن  -قاؿ: حدثني شيخ من الشيعة-وروى النوفلي 
دىم والثاني على برذوف أشهب، وفي يد كل محمد، فإذا رجبلف قد أقببل أحدىما على برذوف أ

 واحد منهما رمح على أحد الرمحين رأس الحسين بن علي، واألخر رأس الحسن بن محمد.
وروي: أف حماد التركي كاف فيمن حضر وقعة الحسين صاحب فخ؛ فقاؿ للقـو وىم في 

بن سليماف مائة ألف القتاؿ: أروني حسيناً فأومئوا لو إليو، فرماه بسهم فقتلو، فوىب لو محمد 
 درىم، ومائة ثوب.

وروى بعضهم قاؿ: كنا بالعقيق فمرت بنا جماعة زىاء أربعين فيهم الحسين بن علي متوجهاً 
نحو مكة، وإذا أصحابو قد خذلوه، وىو على بغلة لو على رأسو برطلة من الشمس وأختو بين 

 يديو في قبة وحواليو الجماعة، وعليهم السبلح.
لغد خرج جواري أىل المدينة في العقيق، فإذا ىذه قد جاءت بدرع، وىذه فلما كاف من ا

ببيضة، وىذه بساعد، و إذا أصحابو قد خذلوه، فلما صاروا إلى العقيق جعلوا ينزعوف سبلحهم 
: يا وفاء، جعلوا ذلك  ويدفنونو في الرمل، وتفرقوا عنو كيبل يعرفوا، وكاف شعارىم ذلك اليـو

يضة الذين عقدوا بينهم ماعقدوا من أىل الكوفة ليعرؼ كل رجل منهم عبلمة بينهم وبين المب
 صاحبو فينصره، فما أتوىم وال وافوىم وال وفوا لهم بو.
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 ]إخبار أمير المؤمنين )ع( بقتل الفخي[
وروي عن سفياف بن عيينة أنو حدث يوماً بحديث علي بن أبي طالب عليو السبلـ أنو قاؿ: 

عيلة، قد شد حقبها بوحينها، لم يقِض تفثاً من حج وال عمرة، يقتلونو فتكوف يأتيكم صاحب الر 
 شر حجة حجها األولوف واآلخروف .

 فقاؿ سفياف: ىذا الحسين بن علي بن أبي طالب.
فقاؿ لو بعض من حضر: يا أبا محمد على رسلك، حسين بن علي خرج من مكة محبلً غير 



 م يقض تفثاً من حج والعمرة معو.محـر متوجهاً إلى العراؽ، وإنما قاؿ:ل
 قاؿ: فمن تراه؟

 قاؿ: الحسين بن علي صاحب فخ.
 قاؿ: فأمسك سفياف ساعة، ثم قاؿ: احربوا عليو.

 ويقاؿ: إنو ُسِمع على مياه غطفاف كلها ليلة قتل الحسين بن علي ىاتف يهتف ويقوؿ :
 أال يالقومي للسواد المصبح .... ومقتل أوالد النبي ببلدح

 حسيناً كل كهل وأمرد .... من الجن إذلم تبكو األنس نُوح ليبكي
 وإني لجني وإف معرسي لبػ .... البرقة السوداء من دوف زحرح

 فسمعها الناس اليدروف ما الخبر حتى أتاىم قتل الحسين.
قاؿ النوفلي: حدثني يعقوب بن إسرئيل مولى المنصور عن الطلحي، قاؿ: سمعت ابن السوداء 

 ـو بايعوا الحسين بن علي صاحب فخ، فلما فقدىم في وقت المعركة أنشأ يقوؿ:يقوؿ: تأخر ق
 وإني ألنوي الخير سراً وجهرة .... وأعرؼ معروفاً وأنكر منكرا

 ويعجبني المرء الكريم نجاره .... ومن حين أدعوه إلى الخير شمرا
 يعين على األمر الجميل وإف يرى .... فواحش اليصبر عليها وغيرا
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 ]من خرج معو من أىل بيتو[
قاؿ المدائني: وخرج مع حسين من أىل بيتو يحيى وسليماف وإدريس بنو عبد اهلل بن الحسن، 

وعلي بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن وإبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم طباطبا وحسن بن 
طس، ولقيهم في الطريق محمد بن عبد اهلل وعبد اهلل وعمر ابنا الحسن بن علي، وىما ابنا األف

عبد اهلل بن إسحاؽ بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن فصارمعهم، فلما التقوا كاف الذين التقوا 
في المعركة الحسين، وكاف الرئيس وسليماف بن عبد اهلل والحسن بن محمد بن عبد اهلل، وىو 

وأخذ بعضهم واستؤمن أبو الزفت قتل صبرًا، وعبد اهلل بن إسحاؽ بن إبراىيم وتفرؽ اآلخروف، 
لهم، ومنهم من حبس فأفلت، وممن حبس وأفلت من الحبس عبد اهلل بن األفطس وموسى بن 

عبد اهلل أفلت من الحبس فدخل على موسى بن عيسى وجلس في أخريات الناس وعن يمينو 
 موسى بن جعفر وعن يساره الحسن بن زيد، فقاؿ موسى بن عيسى: كيف ترى صنع اهلل بكم؟

 وسى بن عبد اهلل بيت شعر وىو:فقاؿ م
 فإفَّ األُولى تثني عليهم تعيبني .... ُأوالؾ بني عمي وعمهم أبي



 إف تمدح أباىم بمدحة .... تصدؽ وإف تمدح أباؾ تكذب« إنك»
فأمربو موسى فضرب بين العقابين خمسمائة سوط، فما تأوه من ذلك، ثم أمر بو فقيد وأتي 

 ؼ.فطرؽ كعابو بالمطرقة فمانطق بحر 
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 فقالوا: لم ال تتكلم؟
 فقاؿ:

 وإني من القـو الذين يزيدىم .... َقْسواً وبأساً شدة الحدثاف
ثم استأمن عبد اهلل بن األفطس فأومن واستأمن علي بن إبراىيم فأومن، ولحق يحيى بن عبد اهلل 

بن عبد اهلل  بالديلم بعد استخفائو بالكوفة، ثم ببغداد، وبعد أف جاؿ الببلد ولحق إدريس
 بأقصى المغرب، وأنشد بعضهم يرثي من قتل بفخ:

 يا عين بكي بدمع منك منهتن .... فقد رأيت الذي القى بنو حسن
 صرعى بفخ تجر الريح فوقهم .... أذيالها وغوادي دلج المزف

 حتى عفت أعظم لو كاف شاىدىا .... محمد ذبَّ عنها ثم لم تهن
 . على العداوة و الشحناء واإلحنماذا يقولوف والماحوف قبلهم ...

 ماذا نقوؿ إذا قاؿ الرسوؿ لنا .... ماذا صنعتم بهم في سالف الزمن
 ال الناس من مضر حاموا وال غضبوا .... وال ربيعة واألحياء من يمن

 ياويحهم كيف لم يرعوا لهم حرماً .... وقد رعى الفيل حق البيت والركن
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 ي بن الحسين )ع([( عيسى بن زيد بن عل16])
 ـ( 784 -ىػ / ...  196ىػ وقيل  168 - 109)
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 ]خبره وبيعتو[
وذكر أف عيسى بن زيد حضر مع محمد بن عبد اهلل النفس الزكية، وكاف خليفتو على جيشو 



وأكـر رجالو عليو من أىل بيتو، فلما قتل محمد بن عبد اهلل بالمدينة وجاء عيسى بن زيد 
يو الحسين بن زيد في جماعة وخرجا إلى إبراىيم بن عبد اهلل، وذكر أنو أوصى مجروحاً مع أخ

إليو محمد بن عبد اهلل بذلك إف قتل ىو، وإف قتل إبراىيم أيضاً، فقدما علي إبراىيم وكانا معو 
في أيامو وحروبو، وكاف عيسى بن زيد أعلمهم بعد محمد و إبراىيم وكاف مع الحسين بن علي 

الحرب وتوارى في سواد الكوفة، وقتل إبراىيم بن عبد اهلل في سنة خمس  الفخي، فنجا من
وأربعين ومائة، وبايع الناس الحسن بن إبراىيم بن عبد اهلل سرًا، وتوارى ىو ولم يتم أمره وبيعتو، 

فلما دخلت سنة ست وخمسين ومائو وقعت بيعة عيسى بن زيد عليو السبلـ بايعو الناس 
العراؽ، بايعو أىل الكوفة والسواد والبصرة واألىواز وواسط وورد عليو باإلمامة، وىو متوار ب

 بيعة أىل الحجاز ومكة والمدينة وتهامة.
واشتد الطلب من أبي الدوانيق، وأخذ الناس على الظنة والتهمة وحبسهم ودس إليو الرجاؿ 

نيا في كبلـ نحو سرًا، وبذؿ األمواؿ الكثيرة لهم، وأنفذ إليو إذا أظهرت نفسك أعطيتك من الد
 ىذا.

فأجابو عيسى بن زيد فإذاً أنا لئيم األصل ودنيء الهمة أبيع آخرتي بالدنيا الفانية، وأكوف 
 للظالمين ظهيرًا، والعجب منك ومن فعلك تطمع فّي وأنت تعرفني.

 وكاف عليو السبلـ يقوؿ: ما أحب أف أبيت ليلة وأنا آمن منهم وىم آمنوف مني.
روي الناس األحاديث ويفتيهم وابنو الحسين بن عيسى بن زيد أحد العلماء وكاف عليو السبلـ ي

 يروي عن أبيو، وأحمد بن عيسى كاف صغيراً لم يرو عن أبيو شيئاً، وىو من أحد الفاحلين.
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وكاف لعيسى بن زيد دعاة في جميع اآلفاؽ في كور العراقين والحجاز وتهامة والجباؿ، ووجو 
دعاتو، وطار صوتو في اآلفاؽ، وىمَّ بالخروج غير مرة، فلم يتيسر لو ذلك،  إلى مصر والشاـ

إلى أف مات أبو الدوانيق في سنة مائة وتسع وخمسين، فهمَّ عيسى بن زيد بالخروج، واشتد 
الطلب لو بالكوفة والبصرة من ابن أبي الدوانيق، وبذؿ األمواؿ الكثيرة، ودس إليو الرجاؿ 

 هم.وحبس خلقاً كثيراً من
وىمَّ عيسى بن زيد بالخروج إلى أرض خراساف فوافى الري فلم يتهيأ لو وانصرؼ إلى األىواز، 

وكاف أكثر مقامو بها، وانصرفت دعاتو ببيعة الناس من كل بلد، وكاف لو جميع اآللة من 
األسلحة والدواب، وأخذ من أصحابو الميعاد ليـو كذا وكذا فدس إليو ابن أبي الدوانيق رجبًل 

ن أصحابو، وبذؿ لو سني األمواؿ مقدار مائتي ألف درىم، وحمن لو نفيس الضياع، وعجل م



الماؿ، فأنفذ إليو شربة سم فجعلو في طعامو وىو بسواد الكوفة مما يلي البصرة، فسقاه، 
فمات من ذلك صلوات اهلل عليو في اليـو الثالث ودفن سراً ال يُػْعَلُم قبره، وذلك في سنة ست 

 ة في شهر شعباف.وستين ومائ
وكاف عزمو عليو السبلـ على الخروج في غرة شهر رمضاف، وىو يومئذ ابن خمس وأربعين سنة، 

وكاف قد بويع وىو ابن ثبلثين سنة، وقد خالطو الشيب، وكاف ال يختضب، وكاف مربوعاً من 
هم، الرجاؿ عريض ما بين المنكبين صبيح الوجو، أعلم رجل كاف في زمانو، وأزىدىم، وأورع

 وأفقههم وأسخاىم، وأشجعهم، وكاف من أئمة الهدى صلوات اهلل عليو.
 ومات ابن أبي الدوانيق لعنو اهلل في سنة سبع وستين ومائو بعده بأقل من سنة.

وكاف األمر من بعده إلى من ىو شر منو موسى أطبق، وقتل موسى ىذا جماعة من بني الحسن 
 عشرين رجبًل، فقتلهم جميعاً في أياـ واليتو لعنو اهلل. والحسين من العلماء واألخيار زيادة على
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 ( يحيى بن عبد اهلل بن الحسن )أبو الحسن([17])
 ـ( 796ىػ / ... نحو  180)... نحو 

وأمو ]قريبة[ بنت محمد بن أبي عبيدة بن عبد اهلل بن زمعة، تزوجها عبد اهلل بن الحسن بعد 
أـ محمد و إبراىيم وموسى وزنيب وفاطمة بني عبد اهلل بن  ىند بنت أبي عبيدة عمتها، فهند

 الحسن وأـ يحيى بنت أخيها.
وذكر أبو إسحاؽ إبراىيم بن محمد المثلى، بإسناده عن محمد بن القاسم بن إبراىيم عن 

مشائخ أىلو من آؿ الحسن والحسين خبر يحيى بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي 
 سبلـ .بن أبي طالب عليهم ال

قالوا : خرج يحيى بن عبد اهلل في سنة سبعين ومائة في والية موسى أطبق، وبايعو أىل الحرمين 
 وجميع أىل الحجاز وتهامة وأرض اليمن وأرض مصر والعراقين وبث دعاتو في جميع اآلفاؽ.
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 ]من أجابو من العلماء[
غرب من الفقهاء والعلماء والوجوه وصحت إمامتو ووردت الكتب بإجابتو من أىل المشرؽ والم

 والقواد والعامة.



[ قاؿ أبو ا لعباس الحسني: فمن العلماء عبد ربو بن علقمة، و محمد بن إدريس 34]
الشافعي، و محمد بن عامر ومخوؿ بن إبراىيم، والحسن بن الحسن العرني، وإبراىيم بن 

بشربن المعتمر، وفليت بن إسحاؽ، وسليماف بن جرير، وعبد العزيز بن يحيى الكناني، و 
إسماعيل، ومحمد بن أبي نعيم، ويونس بن إبراىيم، ويونس البجلي، وسعيد بن خثيم وغيرىم 

 من الفقهاء.
 قاؿ غيره: والحسن بن صالح بن جبير.
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 ]طوافو األقطار وموقف ىاروف منو[
مصر وأرض المغرب،  وصار يحيى بن عبد اهلل بنفسو إلى اليمن وأقاـ بها مدة، ثم صار إلى

ونواحيها، فاشتد لو الطلب من موسى أطبق، ومات موسى سنة إحدى وسبعين ومائة، 
واستخلف ىاروف بن محمد أخوه، وىو شر منو فأنفذ في طلب يحيى بن عبد اهلل ودس إليو 

الرجاؿ وبذؿ لهم األمواؿ، وانصرؼ يحيى بن عبد اهلل إلى العراؽ، ودخل بغداد، وعلم بو 
« المَحبلت»أخذ عليو الطرؽ والمراصد وفتش المنازؿ والقصور واألسواؽ والسكك ىاروف ف

 بجميع بغداد فنجا منو.
وخرج إلى الري فأقاـ بها شهراً وزيادة ثم صار إلى خراساف، ثم صار إلى ناحية جوزجاف وبلخ 

 سنين.فاشتد بو الطلب من ىاروف، وكاف صاحب خراساف حينئذ ىرثمة بن أعين قريباً من ثبلث 
 وصار يحيى إلى وراء النهر، ووردت كتب ىاروف إلى صاحب خراساف يطلبو.

فصار إلى خاقاف ملك الترؾ ومعو من شيعتو وأوليائو ودعاتو من أىل المدينة والبصرة والكوفة 
وأىل خراساف مقدار مائة وسبعين رجبًل، فأكرمو خاقاف ملك الترؾ وأنزلو أفضل منازلو، وقاؿ 

ا لك وأنا بين يديك، وأوسع عليو وعلى أصحابو من الخيرات والمعونة بكل ما لو:مماليكي كله
يحتاجوف إليو، حتى اتصل الخبر بهاروف بمكانو عند خاقاف، فأنفذ إلى خاقاف ملك الترؾ 

رسوالً يقاؿ لو النوفلي ، وسأؿ خاقاف أف يسلم إليو يحيى بن عبد اهلل فأبى ملك الترؾ ذلك، 
 أرى في ديني الغدر والمكر وىو رجل من ولد نبيكم شيخ عالم زاىد قد وقاؿ لو : ال أفعل وال

.  أتاني والتجأ إلي وىرب منكم وىو عندي عزيز مكـر
فأقاـ يحيى بن عبد اهلل عنده سنتين وستو أشهر، ثم خرج وقاؿ لو ملك الترؾ: ال تخرج فلك 

 عندي ما تريد.



، وقد بايعني «وقد رجع الّي دعاتي وثقاتي» فقاؿ يحيى بن عبد اهلل: ال يسعني المقاـ في ديني،
 أىل المشرقين والعراقين وخراساف، ووردت كتبهم علّي وجزاه خيرًا.
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وكاف يحيى بن عبد اهلل عليو السبلـ لم يزؿ يعرض عليو اإلسبلـ والتوحيد، ويرغبو فيما عند اهلل 
ر اإلسبلـ خوفاً على نفسي من في السر والعبلنية، فأسلم سرًا، وقاؿ لو:ال أجسر أف أظه

 أصحابي وقوادي وأىل مملكتي، فإنهم إما أف يقتلوني أو يزوؿ ىذا الملك عني من يدي.
فخرج يحيى بن عبد اهلل من عنده وصار إلى قومس، ودخل إلى جباؿ طبرستاف التي كاف 

 يملكها شروين بن سرحاف، ثم خرج إلى ملك الديلم.
إلى ىناؾ، فأنفذ ىاروف في طلبو الفضل بن يحيى البرمكي  ووقع الخبر إلى العراؽ بمصيره

وأنفذ معو ثمانين ألف رجل، وقاحيو، وىو أبو البحتري، فنزلوا الري، وكاتبوا ملك الديلم 
 وخدعوه باألمواؿ الخطيرة حتى انخدع.

قاؿ أبو الحسن النوفلي: قاؿ:إني قلت ليحيى بن عبد اهلل لما قدـ العراؽ، وقد أعطي 
 كيف كانت حالتك بالديلم، ولم قبلت األماف؟األماف:

فقاؿ: أما صاحب الديلم فكانت زوجتو غالبة على أمره، فلم تكن أموره تورد وال تصدر إالّ عن 
رأيها، فلم تزؿ بو حتى تقاعد عن معونتي، وحتى انخذؿ عني وكره مقامي عنده حتى خفتو على 

 نفسي واختلف علي أصحابي.
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 لصاحب الترجمة[ ]أماف الرشيد
فكتب لو الرشيد أماناً محكماً وحلف لو بالطبلؽ والعتاؽ وصدقة ما يملك واأليماف المغلظة 

 أف ال ينالو منو مكروه، وكتب لو نسختين نسخة عنده ونسخة عند يحيى.
فلما خرج إليو أظهر بره وإكرامو وأعطاه مااًل وىو ألف ألف درىم، ولم يزؿ آمنا إلى أف سعى 

 الرشيد الزبيري وأصحابو. بو إلى
قاؿ النوفلي: وحدثني أحمد بن سليماف عن أبيو أنو حج في السنة التي قدـ فيها يحيى بن عبد 
اهلل بعد األماف، وقد أذف لو في الحج، قاؿ:فرأيتو جالساً في الحجر وبإزائو بعض مواليو وموالي 

ولد فاطمة رحواف اهلل عليها، وىو  أبيو، ونعليو بين يديو، وأنا ال أعرفو غير أني ظننت أنو من



أسمر نحيف خفيف العارحين، فشغل قلبي الفكر فيو، وأنا في ذلك الطواؼ إذ مرت بي 
عجوز من عجائز أىل المدينة تطوؼ، فلما وقعت عينها عليو أتتو، فقالت:بأبي أنت وأمي يابن 

 رسوؿ اهلل، الحمد هلل الذي أرانيك في ىذا الموحع آمناً.
 الناس ازدحموا عليو فمد يده إلى نعلو فانتعلهما، وخرج من المسجد إلى منزلو.فلما عرفو 

قاؿ أبو إسحاؽ إبراىيم بن رباح في حديثو: سمعت عبد اهلل بن محمد بن الزبير، وكاف أبوه 
خاصة الرشيد، وذلك أنو كاف صاحب رقيق بالمدينة، وكاف الرشيد يبتاع منو الجواري، فصار 

 د، وكاف الفضل بن الربيع يأنس بو.عدة منهن أمهات أوال
قاؿ إبراىيم: فحدثني عبد اهلل، عن أبيو قاؿ:دخلت مع الفضل يوماً إلى الرشيد، فرأيت يحيى 

بن عبد اهلل بين يديو، والرشيد يقرعو ويعتد عليو بأشياء، وفي كم يحيى بن عبد اهلل كتب، فجعل 
أخذ بطرفو، ويقوؿ: اقرأ ىذا يا أمير يحيى يدخل يده فيخرج كتاباً، ثم يناولو الرشيد، وي

المؤمنين فإذا أتى على قراءتو أدخلو كمو، وأخرج كتاباً آخر ففعل مثل ذلك، قاؿ: واعلم أف 
 تلك الكتب حجج ليحيى، فعرض لي أف تمثلت بقوؿ الشاعر:
 أنا أتيحت لو حرباء تنضبة .... اليرسل الساؽ إاّل ممسكاً ساقا

 غضباً، فقاؿ: تؤيده وتلقنو وتؤازره؟قاؿ: فأقبل عليَّ الرشيد م
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فقلت: ال واهلل يا أمير المؤمنين ما ىكذا أنا و ال كنت على ىذا قط، ولكني رأيتو فعل شيئاً في 
ىذه الكتب أذكرني ىذا الشعر، يناوؿ الكتاب فبل يخليو في يدؾ، ويمسك طرفو بيده، ثم 

 ت.يرده إلى كمو، ويخرج غيره، فأذكرني ىذا البي
وأتم »فلما فرغ من قراءة تلك الكتب قاؿ لو:دعني من ىذا، أينا أحسن وجهاً، وأنصع لوناً، 

 ، أنا أو أنت ؟«قامة وأحسن خلقة
فقاؿ: أنت واهلل يا أمير المؤمنين أحسن وجهاً وأنصع لوناً وأتم قامًة وأحسن خلقًة، وَما أنا من 

 ىذه الطريق في شيء.
 خى، أنا أو أنت؟قاؿ الرشيد: فدع ذا، أينا أس

فقاؿ يحيى: يا أمير المؤمنين في األوؿ أجبتك بما قد علمو اهلل وعلمو كل مستمع وناظر، فأما 
في ىذه فأنا رجل أىتم بمعاشي أكثر السنة التي تأتي علي، وأتقوت مايصير إلّي على حسب 

أجيب بو، في  السعة والضيق وأنت يا أميرالمؤمنين يجيء إليك خراج األرض، واهلل ما أدري ما
 ىذا.



 قاؿ: لتجيبني وَما بهذا عليك خفاء.
 قاؿ: وقد واهلل صدقتك يا أمير المؤمنين ما أدري كيف ذاؾ.

 قاؿ: فندع ىذا، فأينا أقرب إلى رسوؿ اهلل؟
قاؿ يحيى: يا أمير المؤمنين النسب واحد واألصل واحد والطينة واحدة، وأنا أسألك يا أمير 

 الجواب في ىذا، فحلف لو بالطبلؽ والعتاؽ والصدقة أف ال يعفيو.المؤمنين لما أعفيتني من 
 فقاؿ يحيى عليو السبلـ: يا أمير المؤمنين بحق اهلل وبحق رسولو وقرابتك منو لما أعفيتني.

قاؿ: قد حلفت بماقد علمت فهبني أحتاؿ بكفارة في اليمين بالماؿ والرقيق، كيف الحيلة في 
 الطبلؽ وبيع أمهات األوالد.

 قاؿ يحيى عليو السبلـ إف في نظر أمير المؤمنين وتفضلو علي ما يصلح ىذا.ف
 قاؿ: ال واهلل ال أعفيك.

قاؿ: أما إذ البد يا أمير المؤمنين فأنا أنشدؾ اهلل لو بعث فينا رسوؿ اهلل الساعة، أكاف لو أف 
 يتزوج فيكم؟

 قاؿ الرشيد: نعم.
 ا؟قاؿ يحيى عليو السبلـ: أفكاف لو أف يتزوج فين

 قاؿ الرشيد: ال.
 قاؿ يحيى عليو السبلـ: فهذه حسب.
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قاؿ: فوثب الرشيد ومضى، فقعد غير ذلك المجلس وخرج الفضل وخرجنا معو وىو ينفخ 
 غماً.

فسكت ملياً ثم قاؿ:ويحك سمعت شيئاً أعجب مما كنا فيو قط، واهلل لوددت أني فديت ىذا 
 المجلس بشطر ما أملك.

ه الرواية: أنو لما انقضت مناظرة الرشيد يحيى عليو السبلـ سأؿ الرشيد وذكر في غير ىذ
 الفقهاء عن أمانو وأمرىم بالنظر فيو.

فقاؿ محمد بن الحسن الفقيو: بعث إليَّ أبو البحتري وإلى عدة من الفقهاء فيهم عبد اهلل بن 
بن عبد اهلل فاتقوا  صخر قاحي الرقة، فأتيناه، فقاؿ:إف أمير المؤمنين باعث إليكم أماف يحيى

 اهلل وانظروا ألنفسكم وقولوا الحق.
قاؿ فغدونا فبدأ بنا في اإلذف، فلما سلمنا وجلسنا ألقي األماف إلينا فنظرنا فيو، فقلنا جميعاً: ما 



نري فيو شيئاً يخرجو من أمانو، فأخذه أبو البحتري ونظر فيو ثم قاؿ: ما أراه إاّل خارجاً من 
اـ فقمنا وانصرفنا، فلما كاف من الغد بعث الرشيد باألماف مع مسرور الخادـ أمانو، فأمرنا بالقي

إلى أبي البحتري، فأتاه، فقاؿ:إف أمير المومنين يقوؿ لك إني ظننت أنك قلت في أماف يحيى 
بعض ما ظننتو يقرب من موافقتي ولست أريد فيو إالّ الحق، فأعد النظر فيو فإف رأيتو جائزًا 

 تره جائزًا فخزِّقو.فاردده، وإف لم 
 قاؿ مسرور: فأبلغتو الرسالة.

 فقاؿ: أنا على مثل قولي باألمس.
 فقلت لو: ىذا األماف معي فنظر فيو ثم قاؿ: ما أرى فيو إالّ مثل ماقد قلتو.

 فقلت لو: فخزِّقو إذف.
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 فقاؿ: يا غبلـ ىات المدية.
كيناً، فأخرجها من خفو فدفعها إلى فقلت لغبلـ كاف معي يقاؿ لو محبوب: يامحبوب ىات س

أبي البحتري، فشق بها األماف ويده تضطرب حتى جعلو سيورًا، فأخذتو ووحعتو في كمي، و 
 أتيت بو ىاروف.

 فقاؿ لي: ما وراءؾ؟ فأخرجتو إليو.
 فقاؿ لي: يا مبارؾ.

 قاؿ: ثم حبس يحيى بعد ذلك بأياـ.
قة؛ وكنت قلدت القضاء؛ دخلت أنا إليو قاؿ محمد بن الحسن الفقيو: لما ورد الرشيد الر 

والحسن بن زياد اللؤلؤي وأبو البحتري وىب بن وىب، فأخرج إلينا األماف الذي كتبو ليحيى 
بن عبد اهلل بن الحسن فدفعو إليَّ فقرأتو، وقد علمت األمر الذي أحضرنا لو، وعلمت ما ينالني 

لدار اآلخرة، فقلت:ىذا أماف مؤكد الحيلة من موجدة الرشيد إف لم أطعن فيو، فآثرت أمر اهلل وا
في نقضو، فانتزع الصك من يدي ودفعو إلى اللؤلؤي فقرأه، فقاؿ كلمة حعيفة، ال أدري 

 ُسِمَعْت أو لم ُتْسَمع:ىو أماف.
فانْػُتزَِع من يده وُدِفَع إلى أبي البحتري، فقرأه وقاؿ : ما أوجبها هلل وَما أمضاه، ىذا رجل قد شق 

دماء المسلمين وفعل ما فعل ال أماف لو، ثم حرب بيده إلى خفو؛ وأنا أراه؛ العصا وسفك 
فاستخرج منو سكيناً فشق الكتاب نصفين ثم دفعو إلى الخادـ، ثم التفت إلى الرشيد 

 وقاؿ:اقتلو ودمو في عنقي يا أمير المؤمنين.



، فلم أزؿ على قاؿ: فنهضنا عن المجلس، وأتاني رسوؿ الرشيد أف ال أفتي أحدًا، وال أحكم
ذلك إلى أف أرادت أـ جعفر أف تقف وقفاً، فوجهت إليَّ في ذلك فعرفتها أف قد نهيت عن 

 الفتيا وغيرىا، فكلمت الرشيد، فأذف لي.
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قاؿ محمد بن الحسن: فكنا وكل من كاف في دار الرشيد يتعجب من أبي البحتري وىوحاكم 
 المسلمين، ثم من حملو في خفو سكينا. وفتياه بما أفتى بو، وتقلده دـ رجل من

 قاؿ: ولم يقتل الرشيد يحيى في ذلك الوقت، وإنما مات في الحبس بعد مدة.
قاؿ محمد بن سماعة: وقرب الرشد محمد بن الحسن بعد ذلك وتقدـ عنده وأحضره ليوليو 

 واحد. قضاء القضاة، قاؿ:وأشخصو معو إلى الري واعتل، وتوفي ىو والكسائي، فماتا في يـو
 فكاف الرشيد يقوؿ: دفنت الفقو والنحو بالري.

وذكر أف محمد بن الحسن لما أفتى بصحة األماف، ثم أفتى أبو البحتري بنقضو وأطلق لو دمو، 
قاؿ لو يحيى: يا أمير ا لمؤمنين يفتيك محمد بن الحسن؛ وموحعو من الفقو موحعو بصحة 

 نما كاف أبوىذا طباالً بالمدينة.أماني فيفتيك ىذا بنقضو، وَما لهذا والفتيا إ
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 ]استشهاده )ع([
قاؿ النوفلي: حدثني زيد بن موسى، قاؿ: سمعت مسرور الكبير يقوؿ: إف آلؿ أبي طالب 

أنفساً عجيبة، أرسلني الرشيد إلى عبد الملك بن صالح، حين أمره بحبسو فجئتو فقلت لو: 
 اً وجزعاً شديداً؟أجب، فقاؿ: يا أبا ىاشم، وَماذا؛ وأظهر خوف

 فقلت لو: ال علم لي.
 قاؿ: فدعني أدخل أجدد طهوري.

 قلت: ال.
 قاؿ: فدعني أوصي.

 قلت: ال.
 قاؿ: فدعا بثياب يلبسها.

 فقلت: ال إاّل ثيابك التي عليك.



قاؿ: فحملتو معي على دابة، وقَػنػَّْعُت رأسو بردائو ومضيت بو سريعاً، فآذاني طواؿ طريقى :يا 
 دتك اهلل لما أخبرتني لم دعي بي؟أبا ىاشم ناش

 فأعرحت عنو، ثم أحضرتو الباب فأمر الرشيد بدفعو إلى الفضل بن الربيع فحبسو عنده.
قاؿ مسرور: أمرني بإتياف يحيى بن عبد اهلل في اليـو الذي حبسو فيو فجئتو فقلت لو:أجب، 

ى نهض فركب معي، فما  فواهلل ما سألني عن شيء، وال قاؿ: أجدد طهوراً وال ألبس قميصاً حت
كلمني في طريقو بكلمة حتى صرت بو إلى الباب، وأمرني الرشيد بحبسو عندي في سرداب، 
ووكلت بو، وكنت أدخل إليو في كل يـو قوتو، فبينما الرشيد يوماً قد دعا بغدائو إذ أقبل علي 

.  فقاؿ: يامسرور، اذىب فانظر إلى أي شيء يصنع يحيى بن عبد اهلل واعجل إليَّ
فمضيت ففتحت عنو السرداب فوجدتو يطبخ قدرة عدسية ببصل مع لحيم أدخلناه إليو مما كنا 

 نقوتو بو.
 قاؿ: فأعرحت عنو وخرجت إلى الرشيد فأخبرتو؛ فقاؿ: اذىب فقل لو أطعمنا من قدرؾ.

فجئتو فقلت لو ذلك، فتناوؿ جويماً كاف بين يديو فأفرغ القدر فيو، قاؿ: فغطيتو ودفعتو إلى 
 دـ فركض بو حتى وحعو بين يدي الرشيد على مائدتو.خا

قاؿ: فتشاغل واهلل الرشيد بأكلو عن األطعمة كلها، وأكل ما كاف في الجاـ أجمع، حتى لقد 
، وقاؿ: يا مسرور  رأيتو يمسح بلقمتو بصبلً قد لصق بجانب الجاـ فيأكلو، ثم أقبل عليَّ

منديل، ولتكن من أصناؼ الثياب كلها من أحضرني الساعة مائة خلعة من خاص ثيابي في مائة 
 ثيابي المقطعة المخيطة، وائتني بمائة وصيف، فأعجلت ذلك عليو.
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قاؿ: ليحمل كل وصيف منديبًل وائتي بها يحيى، وقل لو أطعمتنا من طعامك، ونكسوؾ من  
 كسوتنا.

 باً ثوباً.قاؿ: فإف أبى أف يقبل منها شيئاً فاعرحها عليو منديبلً منديبلً وثو 
 قاؿ: فمضيت بها إليو وأبلغتو الرسالة.

فقاؿ يحيى: قل ألمير المؤمنين، ىذا من لباس أىل العافية، ولست من أىلها، فليس بي إليها 
 حاجة فاردده إلى موحعو.

 قلت: فإنو قد أحب أف تنظر إلى ىذه الثياب.
 قاؿ: اصنع مابدا لك.

 ينظر إليها وال يحفل بها حتى فرغت منها.قاؿ: فجعلت أعرحها عليو ثوباً ثوباً، فما 



فأقبل علي، فقاؿ: يا أبا ىاشم أرى أمير المؤمنين قد ذكرني، فإف رأيت أف تخبره بما أنا فيو من 
 الضيق، وتسألو الصفح والتفضل فافعل.

فقلت لو: ال وال كرامة لك، لست لذلك بأىل مع خروجك على أمير المومنين، وتمنيك ماليس 
 لى الرشيد فخبرتو بعرحي الثياب عليو، وبما قاؿ لي.لك، ورجعت إ

 قاؿ: فرآىا كلها؟
 قلت: نعم. فبكى حتى رأيت الدموع تتحدر على خديو.

فقلت لو: إنو قاؿ كذا وكذا، فرأيتو وقد غضب وذىبت الرقة وقلصت الدموع من خديو، 
بارؾ اهلل  وارتفعت، ثم نهرني وقاؿ:فما قلت لو؟ فخبرتو بما قلت، فسكن، وقاؿ:أحسنت

 عليك.
قاؿ النوفلي: فخبرني أبي وغيره أف يحيى بن عبد اهلل أقاـ في الحبس حتى بعث الرشيد إليو من 

 خنقو فمات.
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قاؿ إبراىيم بن رباح : أخبرني جماعة من القواد منهم سلم األحدب، وكاف يقوؿ: إنو مولى 
الرافقة احتاج إلى مرمة المنازؿ  المهدي، وكاف مع طاىر بالرقة، قاؿ:لما صار طاىر إلى

السلطانية التي سكنها وأف يهدـ بعضها فيوسع ما كاف حيقاً، فأمر بذلك، فكاف فيما أمر بهدمو 
منارة مرتفعة من األرض بجص وآجر لم يُرى لها معنًى في وسط ذلك البناء، فلماَّ ُىِدَمْت أتاه 

على رجل أقيم فيها، ثم بنيت عليو،  القيم وىو مذكور، فقاؿ:إني ىدمت ىذه المنارة فهجمت
فقاـ طاىر حتى صار إلى الموحع وأشرؼ عليو، فلما نظر إليو قاؿ:نعم ىذا يحيى بن عبد اهلل 

 بن الحسن بلغنا أنو صبر أياـ الرشيد ىاىنا بالرافقة وأمر بدفنو رحمة اهلل عليو.
يدؿ على حمقو وقلة تمييزه، قاؿ األمير أبو الفضل بن الداعي رحمو اهلل: ىذا الفعل من ىاروف 

وىب أنو قتل ابن عمو ألنو خاؼ على نفسو وملكو ولم يراقب اهلل عزوجل، فأية فائدة كانت 
 في بناء منارة عليو.

[ َرَوى أبو العباس الحسني رحي اهلل عنو بإسناده عن يحيى بن خالد البرمكي، قاؿ: بعث 35]
قيل لي: إنو على السطح؛ فصعدت فإذا ىو إليَّ ىاروف ذات ليلة بعد العتمة فصرت إليو، ف

على كرسي جديد قاعد، وجهو نحو المشرؽ وظهره إلى المغرب، فوقفت بين يديو وسلمت 
فرد علي السبلـ ثم قاؿ لي: صر إلى ذلك الموحع، فصرت إلى الموحع الذي أومأ إليو، 

 فمارأيت إالّ خياؿ بياض في صحن الدار فانصرفت إليو فقاؿ:ماذا رأيت؟



 لت : ما رأيت إالّ خياؿ بياض في صحن الدار.فق
فقاؿ لي: اجلس، فجلست بين يديو فمازلت أسامره ويجيبني عن كبلمي حتى قاؿ: إف ىذا 

 الصبح قد تنفس.
فقلت: يا أمير المؤمنين ىذا العمود األوؿ، فقاؿ لي: سر إلى ذلك الموحع فتطلع إلى الصحن 

لم أر إالَّ خياؿ ذلك البياض قائماً في صحن فانظر ماذا ترى. قاؿ: فعدت إلى الموحع ف
 الدار.

 فقاؿ: أتدري ماذلك؟
 قلت: ال.
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قاؿ: ذلك يحيى بن عبد اهلل بن الحسن إذا صلى العتمة سجد فبل يزاؿ ساجداً حتى يقـو 
 لصبلة الغداة، يقطع ليلو بسجدة واحدة.

 فقلت في نفسي: ويلك! انظر ويلك! أف ال تكوف المبتلى بو.
فقاؿ لي: إذا كاف كل يـو عند الغداء َفُمِر الطباخ أف يجمع على مائدتو من كل شيء في 

المطبخ، ومر من يحملها إليو وكن معو حتى يأكل بحضرتك، ففعلت ذلك أياماً، فقاؿ لي 
 يحيى بن عبد اهلل يوماً من األياـ: يا أبا علي.

 قلت: لبيك جعلت فداؾ.
ة، وىذه أمانة اهلل بيني وبينك علي أف تكتم على ىذه القرطاس قاؿ: إف لصاحبك ىذا قبلنا إراد

 حتى يمضي إرادتو فينا، فإذا كاف ذلك كذلك فناولها إياه.
 قاؿ: فأخذتها منو فإذا قرطاس قدر إصبع مختومة.

 ثم قاؿ: حرجت عليك بوقوفك بين يدي اهلل تعالى لما كتمتها علّي إلى ذلك الوقت.
 قاؿ: فكتمتها وأحرزتها.

اؿ: فما مضى لذلك أياـ حتى رفعت جنازة من الدار، وقيل: جنازة يحيى بن عبد اهلل، فلما ق
 فرغ من دفنها حملت القرطاس إليو وأخبرتو الخبر ففكها، فإذا فيها:

بسم اهلل الرحمن الرحيم. يا ىاروف المستعدي قد تقدـ، والخصم في األثر، والقاحي ال يحتاج 
 إلى بينة.

 َؼ ثوبو، ثم قاؿ لي: َأناولتنيها في حياتو.فبكى حتى بل َطرَ 
 فقلت لو: إنو حرج علّي بالعظيم من األيماف.



قاؿ زيد بن الحسين أبو أحمد: حدثت صالح بن ىاماف بهذا الحديث كاتب عبد اهلل بن طاىر، 
 فقاؿ لي: رُِفعت الجنازة يا أبا أحمد ال واهلل ما كانت جنازة يحيى بن عبد اهلل.

 ك؟فقلت: فكيف ذل
قاؿ: لما قدمنا مع المأموف بعد إذ أمر بخراب الخلد والقرار َقْصَري أـ جعفر فوكلت بخرابهما 

فيما خربت، فكاف فيما خربت مجلساً، فإذا يحيى بن عبد اهلل في جوؼ بعض األساطين، 
 مصحفة معلق من عنقو.
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ر المعروؼ بقصر الذىب وذكر: أنو لما َأَمَر الملقب بالمعتضد بخراب قصر جده أبي جعف
ليزيده في مسجد جامع أىل بغداد الغربي، وَكَل شيخ بخراب القصر، ففيما ىدـ من البيوت 
والمجالس ظهر بيت في قبلة مسجد الجامع الغربي األوؿ وكاف يلى قصر الذىب، ينزؿ إلى 

وإذا ذلك البيت بمراقي وَىَوازج و إذا في ذلك األزج آثار رجاؿ قد سمروا في حيطانو، 
المسامير في مواحع األيدي واألرجل والرؤوس، فإذا العظاـ بالية قد نخرت وتناثرت إلى 

األرض وبعضها منوط بالمسامير في الحائط، وإذا قباب صغار مبنية في ذلك األزج من أولو 
إلى آخره، فهدـ بعضها، فإذا رجاؿ في الحديد مقيدين ومغللين قد بنيت عليهم وىم جلوس، 

لبيت جابية حيقة الرأس وإذا فيها رجل قد بلى واندثرت عظامو بعضها من بعض، وإذا وإذا في ا
 جمجمة في الجابية، فجهدت أف أخرج الجمجمة من تلك الجابية فما قدرت على ذلك.

فقاؿ لي بعض من كاف معي: فكيف أدخل ىذا الميت إلى ىذه الجابية مع رأسو والرأس ال 
 يخرج اآلف بعد أف بلي؟

 : لم يدخل إالّ بجهد جهيد ومشقة على المدخوؿ.فقلت لو
فكتب في ذلك مؤامرة إلى السلطاف، فأخبره الخبر وأجابو بتوقيع في مؤامرتو أف سد باب ىذا 

 البيت وأدخلو في البناء فهو اليـو في وسط مسجد أىل بغداد الغربي.
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 (إدريس بن عبد اهلل بن الحسن )صاحب المغرب([18])
 ـ( 793 -ىػ / ... -77 -) ... 
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 ]نص رسالتو ألىل مصر وخروجو في المغرب[
[ حدثني أبو العباس الحسني رحي اهلل عنو بإسناده عن إدريس بن عبد اهلل بن الحسن 36]

 عليهم السبلـ .
، والسبلـ  بسم اهلل الرحمن الرحيم. أما بعد فالحمد هلل رب العالمين، الشريك لو الحي القيـو

 ميع المرسلين، وعلى من اتبعهم، وآمن بهم أجمعين.على ج
أيها الناس إف اهلل ابتعث محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالنبوة واختصو بالرسالة، وحباه 

بالوحي، فصدع بأمر اهلل وأثبت حجتو، وأظهر دعوتو، وإف اهلل جل ثناؤه خصنا بوالدتو وجعل 
و، فقبضو اهلل إليو محموداً الحجة ألحد على اهلل وال فينا ميراثو ووعده فينا وعداً سيفي لو ب

على رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : نَفِللَِّو اْلُحجَُّة اْلَباِلَغُة فَػَلْو َشاَء َلَهَداُكْم 
[، فخّلفو اهلل جل ثناؤه فينا بأحسن الخبلفو، غذانا بنعمتو صغارًا، 149َأْجَمِعيَنن]األنعاـ:

، وجعلنا الدعاة إلى العدؿ، القائمين بالقسط المجانبين للظلم، ولم نمل وأكرمنا بطاعتو كباراً 
مذ وقع الجور طرفة عين من نصحنا ألمتنا، والدعاء إلى سبيل ربنا جل ثناؤه، فكاف مما خلفتو 

أمتو فينا أف سفكوا دماءنا، وانتهكوا حرمتنا، وأيتموا صغيرنا، وقتلوا كبيرنا، وأثكلوا نساءنا، 
ى الخشب، وتهادوا رؤوسنا على األطباؽ، فلم نكل ولم نضعف، بل نرى ذلك وحملونا عل

، وكرامة أكرمنا بها، فمضت بذلك الدىور، واشتملت عليو األمور، «جل ثناؤه»تحفة من ربنا 
وربى منا عليو الصغير، وىـر عليو الكبير، حتى ملك الزنديق أبو الدوانيق، وقد قاؿ رسوؿ اهلل: 

يقها، يحدث أحداثاً يغير دينها، ويهتك ستورىا، ويهدـ قصورىا، ويذىب ))ويل لقريش من زند
 سرورىا((.

(1/452) 

 

فساـ أمتنا الخسف، ومنعهم الَنَصْف، وألبسهم الذؿ، وأشعرىم الفقر، وُأِخَذ أبي عبد اهلل بن 
الحسن شيخ المسلمين وزين المؤمنين وابن سيد النبيين صلى اهلل عليو وآلو وسلم في بضعة 

شر رجبلً من أىل بيتي وأعمامي صلوات اهلل عليهم ورحمتو وبركاتو: منهم علي بن الحسن بن ع
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المجتهد المخبت، وأبو الحسين المستشهد بفخ 

باألسر صلوات اهلل ورحمتو وبركاتو عليهم أىل البيت إنو حميد مجيد، فأخرج بهم أبو الدوانيق 
 ن عليهم بيتاً حتىقتلهم بالجوع.الزنديق فطي



وبعث أخي محمد بن عبد اهلل بن الحسن صلوات اهلل عليو ابنو علياً إليكم، فخرج بمصر 
 فأخذ وأوثق وبُِعَث إليو ففلق رأسو بعمود حديد.

ثم قتل أخواي محمد وإبراىيم صلوات اهلل عليهما العابدين العالمين المجتهدين الذائدين عن 
ا واهلل أنفسهما هلل جل ثناؤه فنصب رأسيهما في مساجد اهلل على الرماح حتى محاـر اهلل، شري

قصمو قاصم الجبارين، ثم ملك بعده ابنو الضاؿ، فانتهك الحرمات، واتبع الشهوات، واتخذ 
القينات، وحكم بالهوى، واستشار اإلماء ولعبت بو الدنيا، وزعم أنو المهدي الذي بشرت بو 

ية محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم وطردىم وكفل من ظهر منهم األنبياء، فضيق على ذر 
وعرحهم طرفي النهار حتى أف الرجل ليموت من ذرية محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم فما 

 يخرج بو حتى يتغير.
ثم بعث إليَّ وقيدني وأمر بقتلي، فقصمو قاصم الجبارين وجرت عليو سنة الظالمين نَخِسَر 

نْػَيا َواآلِخرَ   [.11َة َذِلَك ُىَو اْلُخْسَراُف اْلُمِبيُنن]الحج:الد 
ثم ملك بعده ابنو الفاسق في دين اهلل، فسار بما التبلغو الصفة من الجرأة على رب العالمين، 
ثم بعث ليأخذ نفراً منا فيضرب أعناقهم بين قبر رسوؿ اهلل ومنبره، فكاف من ذلك ما ال أظنو 

 إالّ قد بلغ كل مسلم.
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م قتل أخي سليماف بن عبد اهلل، وقتل ابن عمي الحسين بن علي صلوات اهلل عليو في حـر ث
اهلل، وذبح ابن أخي الحسن بن محمد بن عبد اهلل في حـر اهلل بعدما ُأعِطَي أماف اهلل، وأنا ابن 
 نبيكم صلى اهلل عليو وآلو وسلم أدعوكم إلى كتاب اهلل وسنة نبيكم صلى اهلل عليو وآلو وسلم

إلى محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم »وأذكركم اهلل جل ثناؤه، وموقفكم بين يديو غداً وفزعكم 
، وإف تنصروا نبيكم صلى اهلل عليو وآلو وسلم وتحفظوه في «تسألونو الشفاعة وورود الحوض

عترتو، فواهلل ال يشرب من حوحو وال يناؿ شفاعتو من حادنا وقتلنا وجهد في ىبلكنا، ىذا في  
 ـ طويل دعاىم فيو إلى نصرتو.كبل
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 ]سبللة بعض أىل البيت في المغرب[
روى محمد بن علي بن خلف العطار وغيره عن سليماف بن سليماف األسود مولى آؿ الحسن 



قاؿ:خرج إدريس بن عبد اهلل بن الحسن إلى المغرب بعد وقعة فخ، ومعو بن أخيو محمد بن 
وكاف سليماف قتل بفخ فلما تمكن إدريس بببلد المغرب  سليماف بن عبد اهلل بن الحسن،

على أداني المغرب من تاىرت إلى فاس، قاؿ فبقي محمد بن »استعمل محمد بن سليماف 
، وىي إلى إبراىيم بن محمد بن سليماف، وبينها وبين إفريقية « سليماف بهذه النواحي إلى اليـو

 مسيرة أربعة عشر يوماً.
بن سليماف أخوه، ثم أخوه إدريس بن محمد بن سليماف، ثم سليماف  ثم يتلوه أحمد بن محمد

بن محمد بن سليماف، كل واحد من ىؤالء ُمَمَلٌك على ناحية، اليدعو واحد منهم آلخر، ثم 
 يصير إلى عمل بني إدريس بن إدريس بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن إلى آخر المغرب.
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 ]خروجو )ع([
لعباس الحسني رحي اهلل عنو عن رجالة، قاؿ: لما انفلت إدريس بن عبد اهلل [ روى أبو ا37]

من وقعة فخ فصار إلى مصر وعلى بريدىا واحح مولى صالح بن أبي جعفر، وكاف يتشيع، 
فحملو على البريد إلى أرض طنجة فخرج بها، فلما أفضت األمور إلى ىاروف بعد أخيو موسى 

يس الشماخ اليماني مولى أبيو المهدي، وكتب لو إلى ابن حرب عنق واحح صبرًا ودس إلى إدر 
األغلب عاملو على إفريقية فخرج حتى صار إلى إدريس فذكر أنو متطبب، وأنو من شيعتهم، 

فشكا إليو إدريس وجعاً يجده في أسنانو فأعطاه سنوناً، وأمره أف يستن بو من عند الفجر 
بالسنوف فقتلو، فلما اتصل الخبر بهاروف وىرب تحت الليل، فلما طلع الفجر استن إدريس 

 وّلى الشماخ بريد مصر، وقاؿ في ذلك شاعرىم:
 أتظن يا إدريس أنك مفلت .... كيد الخليفة أو يقيك فرار

 فليدركنك أو تحل ببلدة .... اليهتدي فيها إليك نهار
 ملك كأف الموت يتبع أمره .... حتى يقاؿ تطيعو األقدار

س الحسني قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوي قاؿ[: قاؿ محمد بن منصور [ ]حدثنا أبو العبا38]
المرادي : قلت ألحمد بن عيسى بن زيد عليو السبلـ: حدثني رجل عن أبي الرعد عن أبي 

البركة عن ىرثمة، عن ىاروف الملقب بالرشيد أنو أعطى سليماف بن جرير مائة ألف درىم على 
أبو عبد اهلل أحمد بن عيسى بن زيد قاؿ: كنت عند  أف يقتل لو إدريس بن عبد اهلل، فحدثني

عمي الحسين بن زيد بمنى في مضربو، إذ جاءه جماعة من البربر من أىل المغرب من عند 
إدريس فجلسوا ناحية، وجاء رجل منهم إلى الحسين فسلم عليو، وأكب عليو فناجاه طويبًل، ثم 



 إف الرجل خرج، وقاؿ لنا عمي: أتدروف من ىذا؟
 : ال.قلنا
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قاؿ: ىذا رجل من أىل المغرب من عند إدريس، قاؿ لي: جاء رجل من عندكم يقاؿ لو سليماف 
بن جرير فكاف مع إدريس فخالفو في شيء ودخل إدريس إلى الحماـ فلما خرج أرسل إليو 

 سليماف بسمكة فحين أكل منها أنكر نفسو.
اف في منزلو فلم يوجد فسألنا عنو، قالوا: قد وقاؿ: بطني أدركوا سليماف في منزلو، فطلب سليم

 خرج، فأعلمناه.
 فقاؿ: أدركوه ردوه.

قاؿ: فأدركناه فامتنع علينا فقاتلنا وقاتلناه فضربناه على وجهو حربة بالسيف وحربناه على يده 
 فقطعنا إصبعو وفاتنا ىرباً، ثم قاؿ لنا الحسين بن زيد: رأيتم ىذا األثر.

يتو مضروباً على وجهو شبيهاً بما وصف البربري، وأومأ أحمد بن عيسى قاؿ أحمد بن عيسى: رأ
 من حد موحع السجود إلى الحاجب، ورأيناه وفي يده حربة قد قطعت إصبعو اإلبهاـ.

قاؿ أحمد بن عيسى: وىو ]من[ قَػَتَل إدريس الشك فيو، وسليماف ىذا كاف من رؤساء الشيعة 
 ومتكليمهم فبمن يوثق بعده من الناس.

روي عن بعض الناس أف إدريس أقاـ ببعض ببلد المغرب عشر سنين يقيم األحكاـ، ثم دس و 
إليو ىاروف بشربة سم في سويق على يدي رجل من أىل العراؽ، فأقاـ عنده واستأنس بو إدريس 
واطمأف إليو، وكاف قد حمن ىاروف خمسمائة ألف درىم لهذا الرجل فسقاه فمات إدريس من 

 ـ.ذلك بعد ثبلثة أيا
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 ]وصية إدريس البنو واستطراد لبعض أخباره[
وأوصى إلى ابنو إدريس بن إدريس، فأقاـ بعد أبيو يعمل بالكتاب والسنة ويقتدي بأبيو، وىو 

 أحد الشجعاف.
وأندلس وبربر ونواحيها، وفتح « أرض المغرب»وبقي بعد أبيو إحدى وعشرين سنة، يملك 

 حاربتو المسودة فلم يقدروا عليو، إلى أف مات رحمو اهلل.فتوحاً كثيرة من ببلد الشرؾ، و 



ثم أوصى إلى ابنو إدريس بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل، فأقاـ مقاـ أبيو يعدؿ بين الناس 
على سيرة آبائو وأجداده، وىو أحد علماء آؿ محمد وىم إلى ىذه الغاية يتوارثوف أرض 

 المغرب وبربر ويعملوف بالحق.
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 (محمد بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن[19)]
 ـ( 815 - 789ىػ /  199 - 173)
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 ]سبب خروجو[
[ أخبرنا أبو العباس الحسني قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوي عن أبي جعفر أحمد الحسني 39]

بن  الكوفي قاؿ: أخبرنا أبو الفضل نصر بن مزاحم المنقري، قاؿ: كاف سبب خروج محمد
إبراىيم أف نصر بن شبيب القيسى خرج حاجاً قبل أف تعظم شوكتو ويعلو أمره إلى مكة وذلك 
في سنة ست وتسعين ومائة فوافاه، وقد شهد الموسم بشر كثير من أىل الكوفة وأىل البصرة 

وسائر اآلفاؽ والبلداف، فجعل يتعرض ِفَرؽ الناس فرقًة فرقًة فسألهم نصر عن السبب الذي 
بو علي عليو السبلـ التقدـ واألثرة، فنسبوا لو ذلك حتى أثبتوا لعلي الوصية، ولولده من استحق 

 بعده.
 فقاؿ نصر: فهل في ولده اليـو من يقـو بالوالية؟

قالوا: أكثرىم محتمل، وآيس، ولكن أشدىم احتماالً لها للفضل ثبلثة: عبد اهلل بن موسى بن 
يد بن علي، و محمد بن إبراىيم بن إسماعيل، فأما عبد اهلل بن الحسن، وأحمد بن عيسى بن ز 

أحمد وعبد اهلل فرجبلف قد شغبل بالنسك والعبادة وخلعا الدنيا من أعناقهما، وتخليا من الناس 
 فليس أحد يعرؼ مكانهما، وال يقدر على الوصوؿ إليهما إالّ بنوىما.
شهد المشاىد ويقضي وأما محمد فمبلـز بيتو مقبل على صبلتو وصيامو يحضر الموسم، وي

الحقوؽ، وىو أخلق أىل بيتو للحركة، وقد شهد الموسم، فلما كثر من يغشاه من الناس تخوؼ 
 الفتنة واستتر.

 قاؿ: فمن يصل إليو؟
 قالوا: مولى لو يلي خدمتو، ويختلف في حوائجو، يقاؿ لو موفق.
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 ]بيعتو وبعض من أخباره[
ده ىذا عن نصر بن مزاحم المنقري، عن موفق قاؿ: كنت [ قاؿ أبوالعباس الحسني بإسنا40]

في بعض حوائج محمد عليو السبلـ إْذ وقف عليَّ فارس « بالسوؽ»واقفاً في سوؽ الكيل 
حسن اللحية ممتد القامة عليو ثياب ودرع بيضاء وعمامة خز، وكاف راكباً على فرس كميت 

وصفت لي بخير، وقد رجوت أف  أغر، فسلم فرددت عليو السبلـ، فقاؿ: يا موفق إنك قد
 تكوف موحعاً لسري، والصنيعة عندي، فهل أنت مصدؽ لي ظني ومتلطف لي في حاجتي؟

فقلت: ما أحقك رحمك اهلل بأف يصاف سرؾ ويرغب في اليد عندؾ، فأما الحاجة فقد كنت ال 
في  أحمنها إالّ بعد المعرفة فإف قدرت على قضائها قضيت، وإف تكن األخرى لم أكن عندؾ

 حد أىل الغدر والكذب.
قاؿ: فتبسم، ثم قاؿ: صدقت وبرزت حاجتي أف يستأذف لي على أبي عبد اهلل ألسلم عليو 

 وأجدد عهداً بو وأقضي ما أوجب اهلل علي من حقو.
قاؿ: فسكت متفكرًا في حاجتو وارتج علي جوابو ولم أدر ما أقدـ عليو إف أذنت لو من موافقو 

رأيت من حسن منظره وكماؿ ىيئتو ورأى التحير واإلفحاـ في  محمد، وعظم علي رده لما
 وجهي، فقاؿ لي: أو غير ىذا؟

 قلت: وَما ىو؟
 قاؿ: توصل إليو كتابي، ثم يكوف ىو بعد يرى رأيو في اإلذف لي.

 فقلت: ذلك إليك، فدفع إلّي كتاباً فيو ىذا الشعر:
 راماعزب المناـ فما أذوؽ مناما .... والهم يضـر في الفؤاد ح

 بل كيف أىجع أو أالئم مضجعا .... والدين أمسى أىلو ُعواما
 في بحر جوٍر زاخر وعماىة .... في فتنٍة اليعرفوف إماما

 أمسى يسوس المسلمين عصابة .... اليعرفوف محلبلً وحراما
 ...إلى آخر القصيدة.

يعلم بو أحد،  قاؿ موفق: فأتيت بو محمدًا فقاؿ: التمس لي ىذا الرجل فأدخلو علي سراً ال
فلما عاد إليَّ نصر أدخلتو إليو، فاستخليا ناحية من الدار، فلما أصبحنا قاؿ نصر: يا بن رسوؿ 

اهلل إني أريد الموقف، ولست أدري ما أنا عليو منك، وال ما الذي أنصرؼ بو من عندؾ، فما 
 الذي تأمرني بو؟
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ومناظرة، فإذا صح الرأي أنفذت العزيمة،  قاؿ: الخطر عظيم والرأي سقيم، والبد من مشاورة
وأنا مواقع ىذا المصر؛ وأومأ بيده إلى الكوفة؛ فإنو محل شيعتنا ومجمع أنصارنا، فمناظرىم 
فيما دعوتني إليو، وعارض عليهم ماندبتني لو، ثم يأتيك رأيي بالتقدـ أو التأخر، فتعمل على 

 قدر ما يأتيك منو إف شاء اهلل.
العباس الحسني قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوي عن أبي جعفر أحمد بن  [ ]وحدثنا أبو41]

الحسين الكوفي عن[ نصر بن مزاحم قاؿ: حدثني الحسن بن محمد السلمي، قاؿ:خرجت مع 
عمي حاجاً سنة ثماف وتسعين ومائة، فلما صرنا بالمدينة تطوؼ عمي بمنازؿ الطالبيين منزاًل 

م، وحق من حضر المدينة، فلما صار إلى منزؿ محمد منزالً ليسلم عليهم، ويقضي من حقوقه
بن إبراىيم وقضى حق السبلـ عليو قاؿ: إلى كم يا بن رسوؿ اهلل نوطئ الخسف ونركب 

بالعسف، إلى كم تغضوف أبصار شيعتكم، أما واهلل لقد تركت بالكوفة سيوفاً حدادًا، وسواعداً 
وَما بقي إالّ قدومكم حتى يقضي اهلل إحدى شدادًا، وأنفساً معلقة بكم، وقلوباً نازعة إليكم، 

 الحسنيين إما بفتح عاجل أو بموت مفرج.
قاؿ: فتبسم ثم قاؿ: يرحمك اهلل أنا على التقدير قبل التدبير، والتفكر قبل العمل، إف 

بالباب قـو من الكوفة، فأمسك عن « لو: إف»أصحابك قوؿ ببلعمل، وإقداـ ببلروية، وقيل 
خلوا، فعرفت عامتهم، فسلموا عليو ورحب بهم، وأكب بعضهم على عمي الكبلـ وأذف لهم فد

 ُيَسار ه بشيء ال أدري ماىو.
قاؿ: فأومأ إليَّ أف اخرج، فخرجت إلى صحن الدار، فلم أزؿ أسمع الصوت يرتفع تارة 

وينخفض أخرى حتى خرجوا فخرجت معهم، ومضينا إلى مكة فقضينا حجنا ومناسكنا، ثم 
ة، فلم نزؿ معو نلي خدمتو في حلو وترحالو حتى وافاىا، وأقاـ بها أياما يكتم قدمنا إلى الكوف

أمره ويخفي قدومو، وكاف رئيس الرؤساء؛ يختلفوف إليو يسألونو الخروج بهم، وأخذ البيعة، وىو 
 يقدـ ويؤخر في إجابتهم، وكاف يخرج سرًا فيطوؼ في سكك الكوفة.
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فقاؿ: الحمد هلل الذي لم يتخوؼ أف يسبق فيعجل، « م خطيباً قاـ فيه»فلما حضرتو الزيدية 
ولم يسرع إلى أحد ممن جهل حقو، وكفر نعمتو فيراقب، بل متعهم بالنظرة، وفتنهم 

 بالتأخير...إلى آخر الخطبة.



ثم قالوا: يابن رسوؿ اهلل منك النداء، ومنا اإلجابة، وعليك اإلذكار، وعلينا الطاعة، وأنتم والة 
وأنصار الدين، وقادة األمة، وذادة الجور، ونحن شيعتكم وأنصاركم، ومن تطيب أنفسنا اإلسبلـ 

« اإلسبلـ»بالموت في حقكم، فابسط يدؾ نبايعك، فإنا نرجوا أف تكوف بيعة يعز اهلل بها 
وأىلو، ويذؿ الظلم ووالتو، فبسط يده فبايعو من حضره ووافاه ممن لم يحضر منهم، فما وفت 

 مع لو مائة وعشروف رجبًل، ثم توجو نحو الجزيرة.الليلة حتى اجت
[ ]وحدثنا أبو العباس الحسني قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوي عن أبي جعفر أحمد بن 42]

الحسين الكوفي[ عن نصر بن مزاحم المنقري قاؿ: حدثني علي بن أحمد الهمداني قاؿ: 
ـ بأياـ وىو عليل، دخلت على الحسين بن زيد الشاكري بعد أف خرج محمد عليو السبل

 فقلت:كيف تجدؾ من علتك؟
 قاؿ: أجدني في عقاؿ من الدنيا وسير من اآلخرة، وحجاب عن الشهادة، وحرماف من الثواب.

 قلت لو: إف في المرض لخير.
محمد « بيت النبي»قاؿ: وأي خير يكوف في أمر قصَّرني عن أصحابي وِبطَّأني عن نصرة أىل 

 وَسّلم.صّلى اهلل َعَلْيِو وآَلِو 
 [.73ثم تبل ىذه اآلية: نيَالَْيَتِني ُكنُت َمَعُهْم فَأَُفوَز فَػْوزًا َعِظيًمان]النساء:

قاؿ نصر بن مزاحم: وقدـ محمد بن إبراىيم الجزيرة وتلقاه نصر بن شبيب في جماعة من 
أصحابو فأنزلو ومن معو وأكـر مثواه، وعظم قدومو، وقاؿ: يابن رسوؿ اهلل، أبطأت عنا حتى 

ساءت الظنوف واشتد اإلشفاؽ، وتفرقت القلوب، وامتدت األعناؽ، أما إني أرجو أف يجعل اهلل 
 قدومك عزَّ الحق وظهوره، وإماتة الجور ودفنو.
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ثم جمع أصحابو، وقاؿ: يا معاشر قيس، إف من غضب لِلَّو غضب اهلل لو، ومن سعى في رحا 
بنت نبيكم وأوجب الناس حقاً عليكم، فدخل في بلدكم،  اهلل تولى اهلل ثوابو، أالّ وإف ىذا ابن

ونزؿ بين أظهركم يريد االنتصار لكم بكم، والدفع عنكم بسيوفكم، وىو من ال يطعن عليو في 
، وقد رحينا إمامتو وحمدنا مختبره، فمن كاف لمحمد صلى اهلل  دين، وال رأي وال بأس وال عـز

 صدؽ ونصرة، فليتقدـ في بيعتو ونصره. «عنده»عليو وآلو وسلم عليو حق ولئلسبلـ 
فتكلم أصحابو فبعٌض أجاب، وبعض امتنع فاختلفوا حتى تدافعوا وتبلطموا، فأمرىم باالنصراؼ 
فانصرفوا، ثم بعث إلى نفر من بني عمو ممن كاف يفزع إلى رأيو في حرب إف كانت أو نازلة إف 

لمواعدة ووفائِو لو، وقدومو عليو نزلت، فأعلمهم ما جرى بينو وبين محمد بن إبراىيم من ا



 وسألهم عن رأيهم في إجابتو، فاختلفوا في الرأي وبلغ ابن عم لو خبر محمد، فكتب إلىنصر :
 يا نصر ال تجرر عليك بلية .... دىياء يختـر النفوس حرامها

 يا نصر إنك إف فعلت وجدتها .... يغشاؾ في أي الببلد عزامها
 ... تبعوا الغرور حقيقة أحبلمهايا نصر ال يذىب برأيك عصبة .

 إلى أبيات أخر.
فلما قرأ كتابو بعث إليو، وقاؿ:ويحك كيف يجوز نسخ ىذا األمر وقد تقدمت في إبرامو أو 

 الرجوع عنو، وقد سعيت في تأكيده؟
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فقاؿ لو: تحتاؿ برفقك ولطفك حتى تطلق عنك عقالو وتفك يدؾ من غلو، فإف الرأي في يدؾ 
ضو فإذا أمضيتو لزمك خطؤه وصوابو، واعلم أف ىذا األمر الذي تطلب ليس بصغير مالم تم

القدر وال بيسير الخطر، وإف جل أصحابك لهوالء القـو كارىوف، ولو قد بارزت الخليفة بخلعو 
وعاندتو بنصب إماـ دونو لصرؼ إليك رأيو ومكيدتو، ورماؾ بأنصاره وجنوده، ثم ال عراؽ لك 

إلى العراؽ فهم أىل الكوفة المجبولوف على الغدر والختر والمعروفوف بقلة والشاـ، إف لجأت 
الوفاء والصبر، ثم ىم بعد أىواء متفرقة وآراء مختلفة، كل يريد أف تكوف الرئاسة في يده، وأف 
يكوف من فوقو تبعاً لو، وإف صرت إلى الشاـ فكيف لك بالمقاـ فيهم واالمتناع بهم، وعامتهم 

و السبلـ أباه وجده وابن عمو وحميمو، وكلهم يطلب ىوالء القـو بوتر ويرى من قتل علي علي
أف لو عندىم دخبًل، فأنشدؾ اهلل أف تفرؽ جماعة قيس، وتشتت أمرىا، وتحمل العرب طرًا 
على أكتافها، فواهلل لئن مضيت على رأيك وشهرت بهذا الرجل نفسك ليرمينك الناس عن 

 قوس واحدة وليجمعن على قتالك.
ندـ نصر على ما كاف منو وتخوؼ العواقب، وأتى محمداً عليو السبلـ وقاؿ لو: يابن محمد ف

رسوؿ اهلل، قد كاف سبق إليك مني قوؿ عن غير مشاورة ألصحابي وال معرفة لرأي قومي، وكنت 
أرجو أف ال يتخلف علّي منهم متخلف، وال يتنكر علي منهم متنكر، وقد عرحت عليهم بيعتك 

متنعوا من إجابتي إليها، فإف رأيت أف تقيلني وتجعلني في سعة من رجوعي، وأنا فكرىوىا، وا
مقويك بما احتجت إليو، وىذه خمسة آالؼ دينار ففرقها في أصحابك، واستعن بها على 

 أمرؾ، فأبى محمد أف يقيلو وامتنع من قبوؿ ما بذلو ورجع مغضباً، فأنشأ يقوؿ:
 وف للداعي إلى أرشد الحقسنغني بعوف اهلل عنك بعصبة .... يهش

 ظننت بك الحسنى فقصرت عندىا .... وأصبحت مذموماً وفاز ذووا الصدؽ
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 ]أبو السرايا ومواقفو مع صاحب الترجمة[
قاؿ نصر بن مزاحم: حدثني الحسن بن خلف قاؿ: كنت ممن شخص مع محمد عليو السبلـ 

، قاؿ: إف بهذه الناحية رجبلً أعرابي إلى نصر بن شبيب، فلما بلغنا في رجعتنا إلى غانات
المنشأ علوي الرأي صادؽ النية في محبتنا أىل البيت المعروؼ بأبي السرايا، فالتمسوه لي 

لعلنا نستعين بو على بعض أمرنا، ونكثر بو جماعتنا، فخرجنا في طلبو فما وجدنا أحداً من أىل 
راؼ لقينا رجل من أنباط تلك الناحية تلك الناحية يعرفو، واليخبر بخبره، فلما أردنا االنص

فسألناه عنو، فقاؿ: أما الرجل الذي تطلبونو فبل أعرفو، ولكن في ىذه القرية؛ وأومأ بيده إلى 
 بعض قرى غانات أعرابي يعلف أفرساً لو، فأتوه لعلكم تجدوف عنده علماً من صاحبكم.

واء وىو ينظر في المرآة ويداوي قاؿ: فأتيناه وىو في قصر من قصور القرية وبين يديو مرآة ود
جراحة بو في وجهو، فلما رآنا أنَكرنا حتى عرفنا في وجهو التغير والغضب، فسلمنا فرد جواب 

 سبلمنا، ثم قاؿ: من أنتم؟
قلنا: بعض أبناء السبيل، انتجونا ابن عم لنا فخفي علينا موحعو، فرجونا أف تكوف عارفاً بو 

 وبمكانو.
 قاؿ: ومن ىو ابن عمكم؟

 قلنا: أبو السرايا السري بن منصور الشيباني.
 قاؿ: ىل تعرفونو إف رأيتموه؟

 قلنا: نعرؼ النسب وننكر الرؤية.
 قاؿ: فأنا ىو.

فأكبينا عليو وصافحناه وعانقناه، ثم قلنا: إف في السفر معنا بعض من تحب لقاءه وترغب في 
 السبلـ عليو، فهل يخف عليك النهوض معنا إليو؟

 ؟قاؿ: ومن ىو
 قلنا: بعض أىل بيت نبيك صلى اهلل عليو وآلو وسلم ووالة دينك.

يريني بعض ولد نبيو، « أف»فقاؿ: الحمد هلل رب العالمين، واهلل ما انفككت داعياً إلى اهلل 
 فأبذؿ نفسي لو وأموت تحت ركابو.

 قلنا: من تحب أف ترى منهم؟
ت كاتبتو ودعوتو إلى الذب عن فقاؿ: محمد بن إبراىيم فإنو وصف لي برأي ودين، فإني كن

 دينو وطلب وراثة جده.
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قاؿ: قلنا: فإنو معنا، فخر هلل ساجدًا، ثم وثب ولبس ثيابو وتقلد سيفو، وأقبل إليو، فلما رآه 
 محمد اعتنقو وأدنى مجلسو.

قاؿ نصر بن مزاحم: حدثني عبد اهلل بن محمد قاؿ: لما كاف في يـو الخميس لسبع لياؿ 
من رجب وىو اليـو الذي تواعد فيو محمد بن إبراىيم وأبو السرايا، خرج محمد من خلوف 

جبانة بشر من منزؿ عمراف بن مسعد فيمن كاف بايعو من الزيدية، ومن معو من عواـ الناس إلى 
مسجد السهلة لموعده فأبطأ عليهم حتى ندـ محمد وخاؼ أف يكوف قد غدر بو وعرؼ الكآبة 

 ى النهار وافاىم أبو السرايا مما يلي القنطرة.في وجهو، فلما تعال
قاؿ نصر بن مزاحم: فحدثني محبوب بن يزيد النهشلي، قاؿ:سمعت صيحة الناس وتكبيرىم 

 فخرجت ألستعلم الخبر، فلقيت أبا الفضل مولى العباسيين، فقلت: ما الخبر؟ فقاؿ:
 ألم تر أف اهلل أظهر دينو .... وحلت بنو العباس خلف بني علي

قد ظهر ما كنتم تسروف وعبل ما كنتم تكتموف، وىذا محمد بن إبراىيم في المسجد يدعو و 
الناس إلى الرحا من آؿ محمد، فرجعت إلى منزلي فلبست سبلحي ومضيت مع الناس 

 فبايعت.
قاؿ: فأقاـ محمد عليو السبلـ بالمسجد حتى بايعو خلق كثير عظيم من أىل الكوفة، وصلى 

ر، فلما صلى الظهر بعث إلى الفضل بن العباس بن موسى بن عيسى بالناس، ثم دخل القص
 رسوالً يقوؿ لو: يقرئك ابن عمك السبلـ، ويقوؿ لك: أمددنا بما قدرت عليو من سبلح وكراع.
فوافى الرسوؿ الفضل وقد بلغو خبر محمد فخندؽ على داره وجمع مواليو وأتباعو، ففرؽ فيهم 

« بسهم»على سور قصره، فلما وصل الرسوؿ إليو رماه خادـ  الصبلة وقوَّاىم باألسلحة، وأقاـ
من فوؽ الدار فجرحو، فرجع إلى أبي السرايا متخضباً بدمو، فدخل أبو السرايا على محمد، 
فقاؿ: يابن رسوؿ اهلل إف الفضل بدأنا بالقتاؿ، ونصب لنا الحرب وأظهر لنا المعاندة، وجرح 

يو، فإنا نرجوا أف يجاز لنا عليو وأف يغنمنا اهلل مالو رسولنا وقد استحق أف نحاربو فأذف لي ف
 وسبلحو، فأذف لو فيو وأمره أف ال يسفك دماً وال ينتهك حرمة.

(1/467) 

 

وقاؿ نصر بن مزاحم: عن عبد اهلل بن محمد قاؿ: نادى أبو السرايا في الناس: أف اخرجوا إلى 
حين فصل من طاؽ المحامل على  دار العباس فخرجوا حتى النساء والصبياف، قاؿ: فلقيتو



 فرس أدىم عليو قباء أبيض، وىو يقوؿ:
 قد وحح الحق لكم فسيروا .... فكلكم مؤيد منصور

 سيروا بنيَّات لها تشمير .... وال يميلن بكم غرور
بالرماح ساعة، « وتطاعنوا»فتبعتو إلى دار العباس فلما انتهينا إلى الخندؽ صاح بالناس فعبروه 

ابة من فوؽ الدار حتى قتلوا رجبًل من أىل الكوفة، ثم إف الموالي انهزموا وظفر أبو ورماىم النش
السرايا بالدار فأمر الناس بانتهاب ما فيها، وخرج النساء متلدمات، واستبطن الفضل بطن 

الخندؽ ىارباً في ستة فوارس، حتى أخذ على قرية أبي حمار، ثم خرج إلى شاطئ الفرات فعبر 
 وركب وجهًة إلى بغداد.إلى الفرات، 

 عن نصر بن مزاحم لما نزؿ زىير وأصحابو، وىو على برذوف أدىيم وعليو قباء ملجم بسواد.
فقاؿ: يا أبا السرايا عبلما نكثت الطاعة، وفرقت الجماعة، وىربت من األمن إلى الخوؼ، ومن 

، وصرت كاألشقر العز إلى الذؿ، أما واهلل لكأني بك قد أسلمك من غرَّؾ، وخذلك من استفزؾ
إف تقدمت نحرت، وإف تأخرت عقرت، وإف طلبت دنيا فالدنيا عندنا، وإف التمست اآلخرة 

 فباب اآل خرة التمسك بطاعتنا األماف قبل العثار، والتقدـ قبل التندـ.
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أف ال فقاؿ لو أبو السرايا: يا أبا األزىر، الكبلـ يطوؿ، واالحتجاج يكثر، وقد أعطيت اهلل عهداً 
 أراجع البس سواد بسلم، وال أنزع لو عن منكر، فإف رأيت أف تنزع سوادؾ وتحاورني فافعل.
قاؿ: فولى زىير وجهو إلى أصحابو، فابتدره الخدـ ينزعوف سواده فكبر أبو السرايا، ثم قاؿ: 

 والّني ظهره وخلع سواده، واهلل ألىزمن جمعو، وألخلعن سواده يعني جماعتو وعزه.
برنا أبو العباس الحسني قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوي عن أبي جعفر أحمد بن [ ]أخ43]

الحسين الكوفي[ عن نصر بن مزاحم، عن يزيد بن موسى الجعفي قاؿ: كنت مع العبلء بن 
المبارؾ، في الرابئين يـو القنطرة، فنظر إلى الناس يمروف إلى الكناسة إلى العسكر والوقعة، 

رى اهلل ينصر ىؤالء جميعاً، أو يدفع بهم عن حريم، فما افترقنا من فقاؿ لي:يا أبا خالد، أت
 مجلسنا حتى رأيت الناس يتباشروف بالفتح، والرؤوس على أطراؼ الرماح، وصدور الخيل.
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 ]وفاتو ووصيتو ألبي السرايا[
لى قاؿ نصر بن مزاحم:رجع أبو السرايا و الناس من الوقعة وقد طعن محمد عليو السبلـ ع

خاصرتو، وىو يجود بنفسو، فقعد عند رأسو، ثم قاؿ: يا بن رسوؿ اهلل، إف كل حي ميت، وكل 
 جديد باؿ، وىذا مقاـ فراؽ، ومحل وداع، فمرني بأمرؾ، وأودعني وصيتك.

فقاؿ عليو السبلـ: أوصيك بتقوى اهلل، فإنها أحرز جنة، وأمنع عصمة، والصبر فإنو أفضل 
م الغضب لربك، وتدـو على منع دينك، وتحسن صحبة من مفزع وأحمد معوؿ، وأف تستت

استجاب لك، وولي الناس الخيرة ألنفسهم في من يقـو مقامي فيهم من آؿ علي عليو السبلـ 
فإف اختلفوا فاألمر إلى علي بن عبيد اهلل بن الحسين، فإني قد بلوت دينو ورحيت طريقتو، 

 ا رأيو وبأسو.فارحوا بو، واسكنوا إليو، وأحسنوا طاعتو تحمدو 
ثم اعتقل لسانو عليو السبلـ وىدأت جوارحو فغمضو أبو السرايا وسجاه، وكتم أمره، فلما كاف 

الليل غسلو وأدرجو في أكفانو ثم شده على حمار فأخرجو ىو ونفر من الزيدية إلى الغري، فلما 
جل، عمرت استودعو قبره قاؿ أبو السرايا:يرحمك اهلل ياأبا عبد اهلل عشت بقدر، ومت بأ

فعملت، ودعيت فأجبت، أما واهلل لقد كنت وفيَّ العهد، ومحكم العقد لطيف النظر، نافذ 
 البصر، ثم بكى، وقاؿ منشدًا:

 عاش الحميد فلما أف قضى ومضى ....كاف الفقيد فمن ذا بعده خلف
 هلل درؾ أحييت الهدى وبدت .... بك المعالم عنها الجور ينكشف
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زيد العلوي رحمو اهلل: قبره عليو السبلـ عندنا بالكوفة فتراه إذا رأيتو كأنو قطعة  [ قاؿ أبو44]
 جنة، قد بِقلت.

قاؿ أبو زيد: سمعت من الناس من يقوؿ: أنا أفضلو بعد زيد بن علي عليو السبلـ على 
 الجميع.

أوحع فيو وذكر أنو عليو السبلـ لم يُر في زمانو أكمل منو، وكاف إذا باشر الجهاد أشجع من 
 الروح، وأبذلو مهجة في ذات اهلل، ثم بكى أبو زيد.

[ قاؿ أبو العباس الحسني:سألت أبا زيد كم كانت مدة محمد بن إبراىيم ومكثو بعد 45]
الخروج والمبادرة بالدعوة؟ فقاؿ: قرابة شهرين فيما سمعت علماءنا يذكروف، فقيل: إنو شهر 

 وأياـ دوف كماؿ العشر.
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 أبي السرايا بعد استشهاده )ع([ ]خطبة
[ عن نصر بن مزاحم، عن عبد اهلل بن محمد قاؿ: لما أصبح أبو السرايا جمع من 46]

بالكوفة من العلويين، ثم قاـ فيهم خطيباً، فقاؿ: الحمد هلل الخالق الرازؽ الباعث الوارث 
 بو، وأشكره تأدية لحقو. المحيي المميت، رب الدنيا واآلخرة، والعاجلة واآلجلة، أحمده إقراراً 

]وحدثنا أبو العباس الحسني قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوي عن الكوفي[...إلى أف قاؿ: أما بعد 
فإف أخاكم محمد بن إبراىيم عليو السبلـ عاش إلى مدتو، وانتهى إلى غايتو، فلما نفدت أيامو، 

أحب أف يصيره إليو من جواره وتصـر أجلو، واستوفى رزقو اختار اهلل لو ماعنده، واستأثره بما 
ومقارنة نبيو، فقبضو إليو أحوج ما كنا إلى حياتو حين شمر عن ساقو، وحسر عن ذراعو، 

وَغِضَب لنبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وذب عن أمة نبيو، فرحمو اهلل وغفرلو، وتجاوز عن 
عبد اهلل رحمو اهلل بهذا  ، فإنا هلل وإنا إليو راجعوف، وقد أوصى أبو«ونوَّر لو في قبره»ذنوبو 

األمر إلى شبهو، ومن وقع عليو اختياره، وكاف ثقتو، وىو علي بن عبيد اهلل فإف رحيتم بو وإال 
 فاختاروا ألنفسكم، وولوا من ُيْجِمُع عليو رأيكم، أقوؿ قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم.

فاتو، فمكثوا عامة النهار قاؿ: فصاحوا مابين باؾ ومسترجع حتى ارتفعت أصواتهم إعظاماً لو 
 يكره كل واحد منهم أف يتكلم.
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